
MOCIÓ A FAVOR DE L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS

El passat dilluns 16 d'octubre el Jutjat Central d’Instrucció nº 3 de l’Audiència Nacional
espanyola  va  acordar  la  presó provisional  sense  fiança  dels  presidents  d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el  dia 2
de novembre va acordar la presó provisional sense fiança del vicepresident del Govern
legítim  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Oriol  Junqueras  i  de  set  consellers:  Raül
Romeva,  Jordi  Turull,  Carles  Mundó,  Josep  Rull,  Meritxell  Borràs,  Joaquim Forn  i
Dolors Bassa. El dia 9 de novembre, la Sala Penal del Tribunal Suprem va acordar la
presó  provisional,  eludible  mitjançant  fiança  de  150.000€,  de  la  presidenta  del
Parlament,  Carme  Forcadell,  i  la  llibertat  provisional  amb  fiança  de  25.000€  dels
membres  de  la  Mesa  del  Parlament  Lluís  Guinó,  Lluís  Corominas,  Anna  Simó  i
Ramona Barrufet. 

Els  procediments  judicials  seguits  a  l’Audiència  Nacional  i  al  Tribunal  Suprem
parteixen de les querelles presentades pel Fiscal General de l’Estat pels delictes de
rebel·lió,  sedició  i  malversació  contra  els  presidents  de  l’ANC  i  d’Òmnium  i  els
consellers  del  Govern  i  els  membres  de  la  Mesa  del  Parlament.   La  imputació
d’aquests  delictes  ha  estat  seriosament  qüestionada   per  múltiples  veus  expertes
d’arreu d’Europa  i  l’empresonament dels querellats  ha esdevingut  un escàndol  de
ressò internacional mundial atesa la forma com s’ha portat a terme el procediment i la
seva considerable  celeritat,  que podria  entendre’s  que posa en entredit  el  dret  de
defensa dels detinguts així com per la desproporcionalitat majúscula que representa
empresonar  els  dirigents  d’entitats  cíviques  i  els  membres  d’un  govern  i  d’un
Parlament democràtics per raons polítiques. En canvi, en contrast amb el poder judicial
espanyol,  l’autoritat  judicial  belga,  tot  i  l’ordre  de  cerca  i  captura  de  l’Audiència
Nacional  espanyola,  ha mantingut  en llibertat  el  president  Carles  Puigdemont  i  els
altres consellers que es troben a Brussel·les.

L’actuació de l’estat espanyol planteja dubtes seriosos sobre la separació de poders i
evidencia la manca de respecte envers els drets fonamentals, recollits i protegits a la
mateixa Constitució espanyola, com la llibertat d’expressió, el dret de manifestació o el
dret a  un judici just i amb les degudes garanties. Sota cap concepte no es pot justificar
o avalar  l’empresonament de polítics que defensen democràticament i  pacíficament
unes idees polítiques, que no només no usen sinó que rebutgen l’ús de la força i la
violència, i que han actuat sempre sota el mandat popular que els va encomanar la
ciutadania  en  les  passades  eleccions  catalanes,  del  27  de  setembre  de  2015,   i
d’acord amb els resultats del passat 1 d’octubre de 2017.

La judicialització del conflicte polític i la repressió sobre les institucions catalanes és
una evidència de l’estratègia del Govern espanyol, que amb el suport del PP, C’s i el
PSOE volen aniquilar l’anhel majoritari del poble de Catalunya. 

El Govern espanyol, que està utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar
a  creuar  una  línia  vermella  en  qualsevol  democràcia  a  l’Europa  del  segle  XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu
al poble. 

El  Govern  espanyol  que  diu  defensar  la  Constitució  espanyola  només  respecta
l’articulat que assegura la unitat indivisible d’Espanya. No respecten ni la Constitució ni
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que ja van retallar després de ser referendat pel
poble de Catalunya. 

No  hi  ha  estat  democràtic  al  món  que  jutgi  les  idees  i  menys  encara  que  les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha



estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans
de  comunicació,  que  dicti  les  notícies  als  periodistes  i  que  coaccioni  la  llibertat
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura. 

Empresonar representants de la societat civil forma part d’una estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític, trencant la nostra cohesió social.

El Govern legítim de Catalunya està empresonat i exiliat, i davant l’aplicació indigna de
l’article  155 afegint-hi  la vulneració del  Codi Civil  i  Penal,  demostrant  que a l’Estat
espanyol no existeix la divisió de poders i deixant palès que la democràcia ha mort a
l’Estat,

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també 
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat 
Espanyol.

L’Ajuntament de l’Hospitalet al llarg  dels anys, sempre ha defensat les institucions de 
govern de Catalunya i ha mostrat el seu compromís amb la llibertat, la pau, el diàleg i 
no pot restar indiferent davant d’aquesta agressió democràtica i de la vulneració de 
drets flagrant i inapropiada que revela la baixíssima qualitat democràtica de l’estat 
espanyol. 

Per tot això, els grups municipals de ERC, CiU-PDeCAT i CUP-PA, proposen al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presos polítics (que ho són malgrat haver
actuat sempre de manera pacífica,  democràcita i  sota el  mandat del poble català),
totes aquelles persones en situació de privació de llibertat per raons polítiques, i donar
ple suport a les seves famílies. 

SEGON.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat  pel  Molt  Honorable  president  Carles  Puigdemont,  per  l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers/es.

TERCER.- Exigir la retirada immediata de l’aplicació de l’article 155 i el retorn de la
sobirania popular i institucional de Catalunya, aniquilada de forma flagrant i il·legal.

QUART-. Reclamar a les instàncies fiscals i judicials que, d’acord amb el Dret, retirin
tots els càrrecs contra el president i els membres del Govern legítim de Catalunya,
contra  els  membres  de  la  Mesa  del  Parlament  i  contra  els  presidents  de  l’ANC i
d’Òmnium cultural, que han actuat en tot moment d’acord amb el principi democràtic i
els restants valors superiors de l’ordenament i en exercici dels drets fonamentals, així
com totes aquelles causes obertes per raons polítiques i la reversió de totes les multes
contra persones interposades per aquestes raons. 



CINQUÈ-. Instar les autoritats europees a actuar davant de la regressió democràtica
que s’està perpetrant a l’estat espanyol i concretament contra Catalunya. Demanar als
organismes internacionals que vetllin per garantir tots els drets bàsics dels catalans i
catalanes,  vulnerats de manera flagrant en els darrers mesos i  que exerceixin una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 
 
SISÈ.- Denunciar  i  condemnar la persecució ideològica que està incitant el govern
espanyol contra el poble de Catalunya i el seu govern legítim, i contra totes aquelles
formacions polítiques que defensen democràticament el dret a decidir. 

SETÈ.-  Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol,  així  com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.

VUITÈ.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat 
i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders 
que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.

NOVÈ.- Reprovar la figura de la Fiscalia General de l’Estat i de l’Audiència Nacional,
com a institució judicial clarament franquista. 

DESÈ.-  Exigir  la  derogació  de  tota  la  legislació  repressiva  i  limitadora  dels  drets
fonamentals, existent actualment a l’Estat. 
ONZÈ.- Exigir la retirada de totes les forces d’ocupació de l’Estat, presents encara avui
al territori de Catalunya. 

DOTZÈ.-  Manifestar la voluntat política d’impulsar el procés constituent des d’aquest
municipi donant veu als ciutadans.

TRETZÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i
a la Federació d’Associacions de veïns/es de L’Hospitalet, a la Presidència del Govern
espanyol, als Grups polítics del Parlament Europeu, del Congrés dels Diputados, del
Senat  i  del  Parlament  de Catalunya,  a  l’oficina  del  Govern Legítim,  a  l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)


