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MOCIÓ PER LA LLIBERTAT D’ORIOL JUNQUERAS, JOAQUIM FORN, JORDI
SÁNCHEZ I JORDI CUIXART I PER PENJAR UNA PANCARTA DE LLIBERTAT DE

PRESOS POLÍTICS I UN LLAÇ GROC AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT

Atès que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart  fa més de 100
dies que estan privats de la seva llibertat.

Atès que Oriol Junqueras i Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart  viuen entre
reixes  per  les  seves  idees  polítiques,  per  defensar  el  dret  a  decidir,  la  llibertat
d’expressió, el dret a manifestació  i per complir el mandat del poble de Catalunya.

Atès que l’empresonament no respon a criteris legals sinó a un ús ideològic del dret
que posa en evidència el trencament del principi de separació de poders, l’ús partidista
de  la  Fiscalia,  la  vulneració  de  drets  fonamentals,  la  violació  del  dret  al  jutge
predeterminat per la llei i un abús del dret.

La injusta situació dels presos polítics ens demostra que s’estan vulnerant els drets
d’expressió,  d’opinió,  de  manifestació,  d’associació  i  participació  així  com  se’ls
restringeix el dret a participar de l’activitat política.

Atès  que  l’existència  de  presos  polítics  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.

Atès que una  àmplia majoria de la societat catalana reclama la posada en llibertat dels
Presos Polítics.

Per  tot  l’exposat,  els  grups  d’Esquerra  Republicana  i  CUP-PA a  l’Ajuntament  de
l’Hospitalet proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Demanar  la  llibertat  immediata  d’Oriol  Junqueras,  Joaquim  Forn,   Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.

Segon.- Penjar al balcó de l’Ajuntament una pancarta amb el títol “Llibertat Presos
Polítics” i el llaç groc com a símbol de suport a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart.

Tercer.- Donar trasllat  d’aquesta moció a l’Associació Catalana pels Drets Civils,  al
CDR Districte I, CDR Santa Eulàlia, CDR Collblanc la Torrassa, CDR La Florida, CDR
Bellvitge, Òmnium Cultural de l’Hospitalet, ANC L’Hospitalet.

1


