Presos polítics
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur
polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida
pels cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat,
van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació
d’un nou Estat.
La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar
qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta
política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies
els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i
els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president
Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver
de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat
2 de novembre es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme
l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició
i malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va
succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van
practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament
volien exercir el dret a vot.
Exigim l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents
i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.

