
Moció del PSC, davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó incondicional 

peL vicepresident del Govern i set consellers    

 

El dijous 2 de novembre de 2017 l'Audiència Nacional va ordenar l’ingrés a presó 

pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics  del 

vicepresident Oriol Junqueras, dels consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep 

Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer en presó sota fiança, i 

les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa, i s'ha dictat ordre internacional de 

detenció per al President Carles Puigdemont, els consellers Antoni Comín i Lluís 

Puig i les conselleres Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Tot i que tots ells hagin estat 

cessats en aplicació de l'article 155 de la Constitució, ells i elles formen el legítim 

govern català escollit a les urnes. A més el Tribunal Suprem ha decretat presó 

llibertat sota fiança per a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres 

5 membres de la mesa. 

 

El respecte a les decisions judicials dins el marc de l’Estat de Dret, no ha de ser un 

obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la de 

l’Audiència Nacional comporten la pèrdua de la llibertat de representants dels 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes 

afebleixen el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir. 

 

Estem davant d'un despropòsit jurídic. La decisió de la jutgessa Lamela de 

l’Audiència Nacional ens allunya de la solució del conflicte que avui es viu a 

Catalunya i se suma a la diversitat d’errors polítics i judicials comesos fins al 

moment. 

 

Conscients de la gravetat del moment que estem vivint, manifestem: 

 

1. La nostra consternació per una decisió que considerem injusta i que ens allunya de 

la solució del conflicte que avui vivim a Catalunya. 

2. El nostre rebuig als empresonaments i el ferm compromís en la defensa de les 

institucions catalanes. 

3. L’exigència  de la revisió de l’acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en 

llibertat del Vicepresident del Govern de Catalunya i dels consellers i conselleres 

empresonats així com dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi 

Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. 

4. Reiterar el nostre  rebuig a la decisió del Govern de Rajoy d’aplicar l’article155 i a 

totes les seves implicacions, així com reiterar la necessitat de repensar  la 

Declaració Unilateral d’Independència que va aprovar el Parlament. 

5. L’exigència al govern de Mariano Rajoy que aturi totes les mesures de caire 

autoritari i repressiu. 

6. El rebuig a la utilització de la via judicial, que ens allunya de la resolució del 

conflicte. Només hi ha una via possible, la de la política, el diàleg i la democràcia. 

7. La preservació de la cohesió social, la convivència i la pluralitat del poble de 

Catalunya. 

8. La solidaritat amb familiars, amigues i amics de les persones 

empresonades. 

 

 

Davant la situació excepcional que vivim fem una crida a la ciutadania de Catalunya  

al compromís amb els valors democràtics i de convivència. Una crida a defensar les 

institucions catalanes, el seu autogovern, l’alliberament de les persones a la presó, 

aturar l’aplicació de l’article 155 i recuperar i aprofundir en la nostra democràcia 

 

Des dels ens locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa 

en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap 

espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i 



convivència del nostre municipi, i és per això que reclamem a totes les institucions 

implicades directament, com el Govern de l’Estat Espanyol i totes les forces 

polítiques i socials catalanes, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de 

resolució política i democràtica mitjançant el diàleg i l’acord. 


