
 

 

Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi 

Sánchez i Jordi Cuixart 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va dictar presó incondicional i sense fiança 

pels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi 

Sánchez, acusats de sedició i de ser els principals promotors i directors de les protestes del 20 

i 21 de setembre. 

Aquestes acusacions i mesures preventives contra els líders de les mobilitzacions més 

massives i pacífiques que s’han vist mai a Catalunya és un fet totalment injustificable. De nou, 

es manté la judicialització d’un conflicte polític i allunya encara més d'una solució política 

basada en el diàleg i la negociació. 

Creiem que el Govern espanyol, 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. Un fet que 

posa en greu risc els valors més fonamentals sobre els quals se sustenten les societats 

democràtiques. 

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 coaccioni 

la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, 

crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC a Sant Just Desvern proposa els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 

Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- 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 i del dret a decidir de 

les persones per part d’un estat que jutja les idees. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i demanar la dimissió 

immediata del Govern de Mariano Rajoy. Perquè amb ell al capdavant no serà possible cap 

mena de diàleg ni mediació política. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya 

davant d’accions d’aquest tipus. 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta moció 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) i al Congrés dels Diputats, així com l’Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium 

Cultural. 

 


