DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS
L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres mostra el seu rebuig a la
sentència contra els líders polítics i civils independentistes de Catalunya.
El dia 14 d'octubre de 2019 es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem. La
sentència és impròpia d'un estat democràtic: posar urnes no és un delicte.
Volem expressar el nostre rebuig a aquestes condemnes als nostres
representants institucionals i membres de la societat civil que van defensar el
dret a decidir democràticament el futur de Catalunya.
Oriol Junqueres,
Jordi Turrull,
Raül Romeva,
Dolors Bassa,
Carme Forcadell,
Joaquim Forn,
Josep Rull,
Jordi Cuixart,
Jordi Sànchez,

13 anys de presó.
12 anys de presó.
12 anys de presó.
12 anys de presó.
11,5 anys de presó.
10,5 anys de presó.
10,5 anys de presó.
9 anys de presó.
9 anys de presó.

Expressar el ple suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, encapçalat
pel Molt Honorable president de la Generalitat Quim Torra
també als exiliats polítics Antoni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira, Clara Ponsatí,
Meritxell Serret i al Molt Honorable President Carles Puigdemont.
Aquesta sentència no ens atura. Seguirem reivindicant el dret a
l'autodeterminació i el dret a treballar pacíficament per esdevenir República
Catalana.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les
institucions de govern de Catalunya. El compromís amb la llibertat, la pau i el
diàleg a Catalunya és ferm i innegociable.
Per això, el grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa la
següent:


Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers dies i mesos i exigir l’amnistia
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat
sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les
urnes.



Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar
l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot
pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret digne, ha
de garantir.



Aturar la repressió i els atacs a la llibertat de manifestació i d'expressió.



Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir
una mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.



Traslladar aquesta declaració a tots els partits amb representació
parlamentària.

Sant Andreu de Llavaneres, 22 d'Octubre de 2019
Joan Mora Buch
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya

