MOCIÓ PER A LA LLIBERTAT DELS LÍDERS I ELS MEMBRES
DEL GOVERN DESTITUITS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El conseller Joaquim Forn i el vicepresident Oriol Junqueras, destituïts per l’aplicació de
l’article 155, són a la presó des del 2 de novembre. Per la seva banda, Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez, líders d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC),
són a la presó des del 16 d’octubre. De tots quatre, Junqueras i Sànchez, són avui
diputats electes del Parlament de Catalunya.
Tots ells compleixen la presó preventiva en centres penitenciaris a més de 600
quilòmetres de distància de Catalunya. La presó preventiva és una mesura excepcional,
que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament necessari i mai amb finalitat
punitiva. 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. Aquest empresonament i
allunyament són un obstacle que dificulta la normalització política amb què confia la
societat catalana, independentment de les seves conviccions polítiques.
La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com dispersió,
que a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978. Aquesta pràctica castiga, ja no
al pres, sinó a tota la seva família que han de pagar els costos econòmics i emocionals
d’aquest allunyament i els riscos personals que suposa per a les famílies. En aquests 5
mesos d’empresonament preventiu, sense judici, els fills i filles dels presos han hagut
de fer més de 28.000km per veure un cop per setmana els seus pares. Una situació
inacceptable que mai serà restituïda en la vida d’aquests infants.
Volem que Lliçà d’Amunt sigui un poble compromès amb els valors de la llibertat, la pau
i la defensa dels drets humans. Ens hem de comprometre en la dignificació de la vida
dels líders i membres del govern destituïts per l’aplicació de l’article 155 presos i en el
rebuig de l’allunyament de llurs familiars.
Per tots aquests motius, Esquerra Republicana de Lliçà d’Amunt proposa al ple d’aquest
Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Expressem, un cop més, el rebuig a la decisió de mantenir en presó preventiva
al membres del govern destituïts per l’aplicació de l’article 155 i els representants
d’Òmnium i ANC, que sempre han actuat de manera pacífica.
Segon. Considerem que l’aplicació d’una mesura cautelar com la presó preventiva,
adoptada pel Tribunal Suprem, dificulta la normalització de la situació política a
Catalunya.

Tercer. Expressem la nostra solidaritat a les famílies de les persones empresonades i
ens comprometem a rebre-les i a posar-nos a la seva disposició per tal d’abastir-les del
suport social i emocional que tan necessiten ara.
Quart. Defensem el compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i exigim la
protecció dels fills i filles dels presos. Per aquest motiu demanem es tingui especialment
en compte la situació dels infants i reclamem l’acostament dels presos mentre no es
produeixi la seva excarceració.
Cinquè. Considerem l’allunyament penitenciari com un càstig social que vulnera els
drets reconeguts pel Dret Internacional i atempta contra els drets humans. Per aquest
fet, instem a què les mesures cautelars imposades a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,
Joaquim Forn i Oriol Junqueras les puguin acomplir en centres penitenciaris catalans.
Sisè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes, a la famílies dels empresonats, a l’Associació Catalana pels Drets Civils,
a Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana.
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