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MOCIÓ PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PENGI 

UN LLAÇ GROC I UNA PANCARTA A LA FAÇANA DE LA INSTITUCIÓ EN 

SUPORT ALS PRESOS I PRESES POLÍTIQUES  

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La sentència del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol contra membres del Govern de 

la Generalitat de Catalunya i membres de la societat civil, les decisions del Tribunal 

Suprem i la justícia espanyola contra l'antiga mesa del Parlament de Catalunya, contra 

dirigents dels partits polítics independentistes, entitats de la societat civil organitzada i 

altres persones representen una clara vulneració dels drets i les llibertats polítiques. 

Des de fa més de dos anys algunes d'aquestes persones romanen injustament 

empresonades, també altres són a l'exili. 

La situació dels presos i preses polítiques, dels exiliats i altres persones ens ha 
demostrat que s’han vulnerat els drets d’expressió, d’opinió, de manifestació, 
d’associació i participació així com s’ha restringit el dret a participar de l’activitat 
política.  

Rebutgem la persecució ideològica i política que des de les instàncies judicials i 

governamentals de l'Estat espanyol s'està portant a terme contra l'independentisme i 

els seus representants electes vulnerant la llibertat ideològica i de participació política. 

Denunciem la sentència injusta contra d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi 

Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, 

Josep Rull, Carles Mundó i Meritxell Borràs i l'exili forçós de Carles Puigdemont, 

Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira, 

així com les detencions produïdes les darreres setmanes de forma arbitrària.  

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. Han estat diverses les institucions 
que han demanat la llibertat immediata dels presos i preses polítiques, com el grup de 
treball sobre detencions arbitràries de l’ONU. 

El llaç groc és un símbol no partidista per la llibertat dels presos i preses polítiques que 

suposa, en definitiva, la defensa de les llibertats democràtiques. No és patrimoni de 

cap partit, sinó de moltíssima gent que no comparteix que s’empresoni els 

representats polítics per motius ideològics. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell 

Comarcal del Ripollès proposa d’adopció dels següents: 

 

ACORDS 
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Primer. Acordem que el Consell Comarcal del Ripollès penjarà un llaç groc i una 
pancarta a la façana de la institució amb el text “llibertat presos polítics” com a mostra 
de suport a la reivindicació per la llibertat dels presos i preses polítiques i el lliure 
retorn dels exiliats.  

Segon. Exigim la llibertat immediata dels presos i preses polítiques, així com de la 
resta de persones empresonades per les seves idees o per l’ús de la seva llibertat de 
expressió o llibertat de creació artística o que pateixen penes agreujades per les seves 
idees.  

Tercer. Insistim en la defensa dels drets polítics de tots els representants, escollits 
democràticament, del Parlament i món local, els representats de la societat civil i els 
membres del Govern. Denunciem altre cop més la vulneració de drets civils, 
fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya. 

Quart.  Defensem la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes i denunciem la 
intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les 
institucions i els debats parlamentaris. 

 

 

Ripoll, 14 de novembre de 2019 

Grup comarcal d’ERC 


