
A les 00:00 hores del proper dimecres 1 de juliol del 2015 entraran en vigor la Reforma del Codi Penal 
i la Llei de Seguretat Ciutadana, popularment coneguda com Llei Mordassa. Lleis que prohibeixen,  
sancionen i criminalitzen pràctiques tan normalitzades com aturar un desnonament o assistir una per-
sona sense papers. Lleis que castiguen la pobresa, la solidaritat i la protesta.

Ho fan en nom de la seguretat ciutadana, però són la resposta dels qui senten qualsevol iniciativa 
social com una amenaça als seus privilegis. Emanen de la seva incapacitat per viure amb alegria el 
despertar de la gent, la presa de carrers, la defensa de drets laborals o l’ús de places com espai de 
reflexió col·lectiva. No entren en vigor per garantir la seguretat ciutadana sinó per convertir en llei el 
seu temor, la por que els desperta el desig de llibertat, justícia i democràcia de les classes populars; la 
por a que recuperem els mitjans i els béns comuns que ens han expropiat amb el temps. Per això ens 
ataquen tan brutalment amb aquestes lleis fetes a mida.

Ens els darrers mesos, la seva aprovació ha despertat la preocupació i el rebuig d’una àmplia majoria so-
cial, fet que ha suposat que organismes internacionals com les Na-
cions Unides o el Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa 
les critiquin durament. El darrer ha estat el Tribunal Constitucional, 
el qual ha admès a tràmit un recurs d’inconstitucionalitat.

No obstant, som les persones que lluitem diàriament pel dret a 
l’habitatge digne, les que creiem en el dret a la informació lliure, 
les que prenem el carrer, les que lluitem pel dret al propi cos, les 
que reclamem educació pública i sanitat universal, les que no tenim 
papers, les que sofrim les conseqüències d’un treball precari o les que, simplement, veiem en el desig 
de democràcia i l’organització espontània de la gent un motiu de celebració, les que tenim el vertader 
poder de canviar les coses. Per això, un cop esgotades totes les vies legals possibles, ens queda no 
consentir, no refrendar les seves lleis amb el nostre silenci, i passar a l’acció. 

Així doncs, a falta de pocs dies per a la seva entrada en vigor, ens posicionem desobeint activament 
aquestes lleis injustes i t’animem a sumar-t’hi, a difondre entre els teus cercles i xarxes, a mostrar el 
teu rebuig i a manifestar sense por que aquestes lleis també t’afecten a tu. No estaràs sola. Som moltes 
les persones, multituds anònimes que tenim en comú l’anhel de llibertat, justícia i una vida millor, les 
que ens retrobarem aquests dies als carrers. Sabem que és quan ens ajuntem, aprenent unes de les 
altres, que ens empoderem i ens fem més fortes.

I tot i que volen prohibir les nostres formes de protesta, amenaçant-nos amb penes i multes injustes 
i desproporcionades, no deixarem d’aturar desnonaments, ocupar seus d’entitats bancàries, fer escra-
ches, gravar actuacions policials abusives, denunciar les batudes racistes i les devolucions en calent, 
etc.

La repressió no ens aturarà. Front l’ ofensiva repressiva de l’Estat, respondrem lluitant, desobeint mas-
sivament, defensant-nos col·lectivament als carrers, a les xarxes i arreu, intensificant l’autoorganització 
popular i els mecanismes de suport mutu i solidaritat. Si ens hi retrobem i ens fem costat, no hi haurà 
mordassa que ens faci callar.

Ni soles ni enmordassades! Desobeïm juntes! Surt al carrer i estripa la mordaza!

#SenseMordasses
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Ens posicionem desobeint 
activament aquestes lleis 
injustes i t’animem a 
sumar-t’hi.


