
MOCIÓ EN SUPORT DELS PRESOS I EXILIATS POLÍTICS 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Actualment hi ha 9 presos polítics catalans que demà seran traslladats a Madrid per 
assistir al seu judici. 

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, líders de les dues principals entitats sobiranistes de la 
societat civil catalana, són a la presó acusats de rebelꞏlió des del 16 d’octubre. També 
pel delicte de rebelꞏlió, el 2 de novembre, l’Audiència Nacional decretava presó 
incondicional per al vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras i el 
conseller Joaquim Forn. I el 23 de març, el Tribunal Suprem decreta presó per Raül 
Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull. 

El seu empresonament és una aberració jurídica i una violació dels drets humans, com 
denuncien entitats com Amnistia Internacional i diversos juristes. 

Catalunya està suportant una indignant envestida repressiva provinent de l’Estat 
espanyol contra els drets i les llibertats de la nostra nació.  

I el que és més indignant és que s’acusa els nostres presos polítics d’atacar la 
Constitució espanyola per haver intentat exercir el dret d’autodeterminació, un dret, 
diuen, que no està reconegut per la Constitució espanyola de 1978. Però això és fals. 

En efecte, l’article 96.1 de la Constitució de 1978 diu literalment: “Los tratados 
Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser 
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o 
de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.” 

La Carta de les Nacions Unides de 1945 va ser subscrita per l’Estat espanyol el 14 de 
desembre de 1955 i va ser publicada en el BOE núm. 275 de 16 de novembre de 
1990, pàgines 33.862 a 33.870.  

El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 va ser ratificat per l’Estat 
espanyol amb efectes de 27 de juliol de 1977 i va ser publicat en el BOE núm. 103 de 
30 d’abril de 1977, pàgines 9.337 a 9.343. 

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 va ser ratificat 
per l’Estat espanyol amb efectes de 27 de juliol de 1977 i va ser publicat en el BOE 
núm. 103 de 30 d’abril de 1977, pàgines 9.343 a 9.347. 

La Carta de les Nacions Unides en el seu article 1, punt 2, diu: “Los propósitos de las 
Naciones Unidas son: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en 
el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para favorecer la paz universal.” 

L’article 1, punt 1, tant del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics com del Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals tenen una redacció idèntica, que 
és la següent: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural”. 



Per tot això, és indiscutible que el dret de lliure determinació dels pobles, o 
autodeterminació, està reconegut dins la Constitució espanyola.  

D’altra banda, l’article 10, punt 2 de la Constitució espanyola diu: “Las normas relativas 
a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España”. 

Això vol dir que aquests drets, inclòs el d’autodeterminació, s’han de respectar sense 
necessitat de cap Reglament ni Ordre ministerial que en desenvolupi l’aplicació.  

És evident, doncs, que l’acusació es basa en una falsedat escandalosa.  

És per tot això que solꞏlicitem al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
l’adopció dels següents 

ACORDS 

1- Manifestar i reiterar la nostra repulsa a les actuacions ilꞏlegals de l’Estat 
espanyol. 

2- Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones preses o 
processades que han intentat exercir el dret d’autodeterminació, i amb tots 
els alcaldes i alcaldesses que van fer possible l’exercici dels nostres drets. 

3- Exigim la llibertat immediata dels presos i preses i l’arxivament de tots els 
procediments contra les persones perseguides judicialment per l’Estat 
espanyol en la seva ofensiva contra les llibertats i drets fonamentals a 
Catalunya. 

4- Donar suport a la vaga i les mobilitzacions convocades per aquests motius. 

5- 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, a l’Assemblea Nacional 
Catalana i a la Associació de Municipis per la Independència. 

 

Santa Eulàlia de Ronçana, a 31 de gener de 2019. 

 


