PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MÉS PER MENORCA
SOBRE PRESOS POLITICS A L’ESTAT ESPANYOL

La resposta de l’estat espanyol als fets succeïts a Catalunya en el marc del
procés d’autodeterminació del poble de Catalunya, impulsat per entitats de la
societat civil i des del Parlament, ha derivat en una situació que qüestiona
profundament la qualitat democràtica i la seguretat jurídica dels ciutadans de tot
l’estat.
El passat 16 d'octubre, la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va
decretar presó provisional per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents
respectivament de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural,
acusats d'un delicte de sedició, en relació amb les protestes que es van
organitzar els dies 20 i 21 de setembre a Barcelona.
Amnistia Internacional, associació internacional de referència en l’àmbit de la
defensa dels drets humans al món, va emetre un comunicat just després de
l’empresonament d’aquests dos activistes, considerant que la presó provisional
constituïa una restricció excessiva del seu dret a la llibertat d’expressió i de
reunió pacífica. El director d’Amnistia a Espanya, Esteban Beltrán, va demanar
públicament a les autoritats que retirassin els càrrecs de sedició presentats
contra Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i que posassin fi immediatament a la seva
presó provisional.
Posteriorment, el 2 de novembre, la mateixa jutgessa va ordenar l’ingrés a presó
pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, del
vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i dels consellers i conselleres
Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim
Forn, Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer posat en llibertat l’endemà sota
fiança.
Els arguments per decretar l’empresonament dels activistes i els consellers de la
Generalitat i la forma com s’ha aplicat l’article 155 de la Constitució, considerada
fraudulenta, han estat profundament qüestionats per nombrosos juristes de
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reconegut prestigi, que apunten a una preocupant involució de la separació de
poders a Espanya.
La situació repressiva sobre les institucions polítiques catalanes, les
organitzacions de la societat civil i la població en general s’ha fet insostenible.
Consideram que s‘ha produït una vulneració dels drets a manifestació, lliure
expressió i, en general, dels drets humans, civils i democràtics que haurien
d’estar normalitzats arreu del món i que, en cap cas, no són justificables en un
estat democràtic de dret.
Els polítics i líders civils han estat empresonats per les seves idees, per molt que
les decisions judicials cerquin una justificació amb acusacions que no se
sostenen.
Els aparells de l‘estat, a dictat del govern, ha entrat en una espiral que
incrementa de manera alarmant la confusió de la separació dels poders executiu,
legislatiu i judicial. L’ús partidista de les institucions judicials i la repressió dels
drets i llibertats de representants civils i democràtics no són ja una amenaça,
sinó una realitat.
És necessari recordar que el mateix dia que des del govern de la Generalitat es
reiterava la porta oberta al diàleg en resposta al requeriment de la Moncloa, a
l’altra banda es donaven passes fermes cap a la supressió de l’autonomia
catalana a través del 155, amb el missatge explícit que la decisió ja estava presa
fos quina fos la resposta de la Generalitat.
Entenem que castigar judicialment a qui es manifesta pacíficament o a qui dona
veu al poble és un excés intolerable en qualsevol societat democràtica.
Consideram també que s’ha donat una vulneració flagrant dels principals
fonaments d’un estat de dret, començant per l’ús injustificable i desproporcionat
de la violència policial contra la població civil durant la jornada de l’1 d’octubre,
Sentim com un deure i una responsabilitat ètica la denúncia d’aquesta situació, i
l’exigència de l’alliberament immediat dels presos polítics.
Per tot açò, el Grup MÉS PER MENORCA presenta la següent proposta d’acord
pel seu debat i aprovació al Ple:
1. El Ple del Consell Insular de Menorca mostra el seu rebuig i denuncia la
situació de vulneració dels drets humans, civils i democràtics que pateix la
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població civil de Catalunya, i en especial els líders de les entitats sobiranistes
i els representants del govern de la Generalitat.
2. El Ple reconeix el President, el Vicepresident i els consellers de la Generalitat,
tant els que han estat empresonats com els que es troben a l’exili, com el
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya.
3. En conseqüència, el Ple demana l’alliberament immediat de tots els presos
polítics catalans.

Miquel Àngel Maria Ballester

Miquel Preto Fernández

Maite Salord Ripoll

(Signat el dia i en el lloc que figuren en les signatures electròniques)
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