
                                                                        
 

Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 
Convergència i Unió, de Si es pot – Si se puede i de Junts per Vallirana 
per a l’acostament i l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat 
espanyol 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per 
tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat 
de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 
públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i 
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili 
de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un 
nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Un exemple d’això el tenim amb el continu atac a la llibertat d’expressió per part de 
l’Estat espanyol. Cal que entenguem i remarquem que la judicialització de la política no 
només afecta a Catalunya, sinó a centenars d’activistes de tot l’Estat espanyol, a 
persones que defensen els seus drets i els dels seus ciutadans. 
 
La democratització de les institucions i la separació de poders ha estat posada en 
dubte, amb processos judicials contra tot aquell que es mostri crític amb la política 
duta a terme en els últims anys pel govern del Partit Popular, el qual, utilitzant 
mecanismes judicials com la llei mordassa, ha reprimit a ciutadans i ciutadanes que 
protestaven legítimament, com és el cas de les protestes a Múrcia, així com a tot tipus 
d’artistes, com ara als rapers Pablo Hassel o Valtonyc, o processos oberts contra 
diversos usuaris de Twitter. 
 
Tornant de nou al cas dels polítics catalans, recordem que el 2 de febrer, el jutge del 
Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir mantenir en presó preventiva el conseller 
Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava que existeix, encara avui, risc de reiteració 
delictiva. La decisió es produïa després que Forn renunciés a la seva acta de diputat. 
Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” de que la “voluntat 
política” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la independència. 



                                                                        
 

 
Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat al 
vicepresident Oriol Junqueras i als diputats electes Jordi Sànchez i Joaquim Forn assistir 
als plens del Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat 
a una presó catalana. 
 
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com 
una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament 
necessari i mai amb finalitat punitiva.  
 
La privació de llibertat de persones manifestament pacífiques no és l’única 
circumstància que genera una gran preocupació social. Les persones preses també ho 
estan en centres penitenciaris de fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó 
preventiva a centres penitenciaris dependents del Ministeri del Interior, situades a 
Soto del Real, Estremera i Alcalà Meco, a uns 600 quilòmetres de distància de 
Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i vincles afectius. Aquesta política 
penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit dels Drets Humans, ha 
afegit més tensió a la vida política catalana, immersa en una preocupant espiral 
d’excepcionalitat democràtica i jurídica. I cada cop són més veus, de dins i fora de 
Catalunya, que veuen en els empresonament i l’allunyament un obstacle que dificulta 
la normalització política amb què confia la societat catalana, independentment de les 
seves conviccions i creences. 
 
Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni 
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, 
l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la seva llar. 
Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com 
ara el principi de seguretat de les persones detingudes o empresonades admès el 9 de 
desembre de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU, que diu textualment “Si la 
persona detinguda o presa així ho requereix, se la mantindrà en una presó situada a 
una distància raonable de la seva residència habitual”. O una de regles mínimes de les 
Nacions Unides sobre el tractament dels reclusos: “En la mesura del possible, els 
reclusos seran internats en establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc 
de reinserció social”. El 6 d’octubre de 2017, el Ple del Parlament Europeu va aprovar 
l’anomenat Informe Begeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió 
Europea, en el qual condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig 
afegit per a les famílies dels reclusos”. 
 
La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la 
dispersió que a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978, principalment a 
persones acusades per delictes de terrorisme. Una circumstància que no només afecta 
a les persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també 
sobre les seves famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i emocionals 
d’aquest allunyament i els riscos personals que suposa per a les famílies. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Vallirana 
 



                                                                        
 

ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics, els quals sempre han 
defensat les seves conviccions polítiques de manera pacífica. 
 
SEGON.- Mentre no es produeixi la llibertat de tots els presos polítics catalans, 
demanar el seu immediat trasllat a centres penitenciaris de Catalunya per acabar amb 
aquest càstig social que vulnera els drets reconeguts pel Dret Internacional i que 
atempta contra els drets humans. 
 
TERCER.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats i la garantia del 
respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a 
cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
 
QUART. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
CINQUÈ. Expressar la solidaritat del poble de Vallirana a les famílies de les persones 
empresonades i es compromet a rebre-les i a posar-se a la seva disposició per tal 
d’abastir-les del suport emocional i psicològic que necessitin. 
 
SISÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SETÈ.- Donar suport a la crida unitària del Molt Honorable President del Parlament de 
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, i també a la plataforma “Espai Democràcia i 
Convivència”, que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la 
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania” i de la qual en 
formen part, entre altres, els principals sindicats de Catalunya: CCOO i UGT, així com la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya o la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
 
 


