MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES PRESES I
PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE
L’AMNISTIA DE TOTES ELLES
El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a
la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més
que forma part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei
estableix que és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació
del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de
forma contundent.
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir
efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en
considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. De
fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem,
apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el 100.2
de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, i Joaquim Forn.
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau
atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del
Dret Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un
Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre
directament el règim atorgat a les preses i presos polítics.
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic,
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament,
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma
insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma
successiva han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i
policials indignes.
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens
reafirmem, novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la
repressió a casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en
el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I
reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent
que no se’ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la
democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem.

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament
Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està
efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i
presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes
competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials,
es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels
presos i preses polítiques.
TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el
compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política,
sempre de forma pacífica.
QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència
del govern espanyol.
Prats de Lluçanès, setembre del 2020

