Els grups municipals de la Crida per Lleida-CUP, el Comú de Lleida, ERCAvancem i PDCAT i Unió, d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions
Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presentem al Ple d’aquesta
Corporació del dia 23 de febrer de 2019 la següent

MOCIÓ PER DENUNCIAR LA FARSA DE LAJUSTÍCIA
ESPANYOLA
El passat dia 12 de febrer va començar al Tribunal Suprem de Madrid el judici
contra el referèndum de l’1 d’Octubre. Un judici farsa personificat en les figures
de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Meritxell Borràs,
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep
Rull i Santi Vila
Una farsa camuflada de judici contra tot el poble català i el seu legítim dret a
l’autodeterminació i la desobediència. El judici d'un Estat que, en realitat, va més
enllà d’aquests 12 encausats i encausades. Un judici contra tota la gent que va
sortir a votar l'1 d'octubre, que va defensar els col·legis, que va fer vaga, que es
va mobilitzar pacíficament i incansablement, que va desobeir. Un procés judicial
que, en definitiva, ens jutja a totes i tots.
En aquest context, no podem permetre el silenci de l’Ajuntament de Lleida. No
podem permetre que la institució que representa tots i totes les lleidatanes no
surti en defensa de les seves llibertats individuals i col·lectives, en defensa dels
seus drets fonamentals, civils, polítics i socials, que també estan en perill. Perquè
el fet que es vulgui jutjar —en unes condicions de greu vulneració dels drets més
bàsics, civils i jurídics, denunciades per múltiples organitzacions internacionals,
de caràcter governamental i no governamental— als i les responsables
polítiques del referèndum de l’1 d’octubre, representants del poble escollides
democràticament, o a altres portaveus o activistes d’organitzacions socials,
representa que allò que en realitat es vol jutjar és l’exercici de la democràcia —
paradoxalment, en nom d’una democràcia i d’un Estat de Dret— i que per tant,
del que es tracta és d’un judici no només contra el poble català, sinó contra tots
els pobles de l’Estat espanyol.
Una farsa de judici on, unes institucions judicials polititzades pretenen castigar
de forma exemplar, d’acord amb els interessos polítics poc dissimulats de la
dreta i la ultradreta franquista, els responsables polítics i governamentals
d’organitzar un referèndum per tal que mai ningú més no gosi de nou assajar
vies polítiques i democràtiques que posin a debat qüestions que determinades
elits, polítiques, econòmiques o judicials, puguin considerar fora de la llei.

I malgrat tot aquest judici ha de ser per a tots i totes una oportunitat per avançar.
L’exercici i la conquesta de drets implica sempre conflicte, i així ho hem vist al
llarg de la història. Els moviments populars i socials han activat tots els
mecanismes necessaris per reclamar, guanyar i exercir els drets negats per
aquells que tenien el poder, ja fossin la patronal, les classes dominants, l’Estat i
les seves administracions o bé el patriarcat. La repressió sempre ha estat l'única
resposta d'aquells que volen mantenir els privilegis per frenar l'avanç i la lluita en
la conquesta de drets socials, civils i polítics que tenen com a finalitat fer-nos
sobirans de les nostres vides.
Per això les tribunes d'uns judicis polítics han de servir per explicar que, malgrat
la llei i el poder imperants, la lluita sempre trobarà com obrir-se camí. Perquè és
inútil tractar d’escapçar el moviment per l’autodeterminació i la independència,
perquè la lluita per l'apoderament popular és legítima i mai l'aconseguiran tancar
rere els seus barrots. Perquè es tracta d'un dret col·lectiu que la força de la raó
acabarà imposant.
I precisament, perquè som conscients que el que es jutja aquest dies a Madrid,
en aquesta Causa General, són els nostres drets col·lectius, i perquè s’ha fet
dolorosament evident que, quan l’Estat espanyol puja el to de la repressió ningú
no en queda al marge,
Proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents
ACORDS:
1.
Exigir al govern de l’estat espanyol l'aturada immediata de tots els
processos judicials penals i administratius de caràcter polític relacionats amb la
defensa dels drets civils i polítics, el referèndum de l'1 d’octubre i la declaració
d’independència.
2.
Exigir al govern de l’estat espanyol la llibertat immediata de tots els presos
polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
3.
Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta
Rovira i Anna Gabriel, 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.
4.
Exigir al govern de l’estat espanyol el final de tots els processos judicials
polítics que, més enllà dels membres del govern i portaveus de les organitzacions
de la societat civil empresonats, afecten milers de persones anònimes al nostre
país.

5.
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 de Catalunya per part de l’estat espanyol que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
6.
Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol.
7.
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.
8.
L’Ajuntament de Lleida denuncia i es mostra totalment contrari a la
persecució de l'estat espanyol, a través dels cossos policials i judicials, contra
els Comitès de Defensa de la República, atemptant directament contra els drets
civils, polítics i humans dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a
favor de la llibertat de reunió, d'expressió, d'associació i ideològica i reclama el
respecte a la voluntat popular a favor de la construcció de la República Catalana.
9.
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.
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