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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA DE L'AJUNTAMENT  DEL MASNOU DE REBUIG A 
L’EMPRESONAMENT DEL VICEPRESIDENT I 7 CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN DE 
CATALUNYA  

 

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 de les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa 

Posteriorment, el divendres dia 3, la jutge Carme Lamela va emetre ordres de detenció i empresonament per 
al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín i 
Lluís Puig i, al mateix temps, una ordre de cerca i captura internacional. 

Tot i que, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, estiguin empresonats, ells i elles formen el legítim 
govern català escollit a les urnes.  

A més el Tribunal Suprem ha resolt sotmetre a vigilància policial a la Presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell i els altres 5 membres de la mesa fins a una nova declaració el proper 9 de novembre.  

Estem davant d'un greu despropòsit jurídic. La decisió de la jutge de l’Audiència Nacional, Carme Lamela, ens 
allunya de la solució del conflicte que avui es viu a Catalunya i se suma a la diversitat d’errors polítics 
comesos fins al moment. 

Aquesta és una decisió que destil·la esperit de revenja i que té com a objectiu humiliar les institucions 
catalanes i els seus legítims representants. 

Aquest és, sens dubte, el pitjor atac que ha rebut l’autogovern català en democràcia. Però no és només un 
atac contra les institucions catalanes  sinó, també, un atac contra els fonaments democràtics de l'Estat 
Espanyol.  

Aquells que avui afirmen defensar la Constitució són els que l’estan debilitant, posant en risc la separació de 
poders.  

Davant la deriva autoritària de l'Estat Espanyol creiem necessari fer una crida a la ciutadania de Catalunya, 
forces polítiques, entitats, sindicats i ens locals compromesos amb la defensa dels valors democràtics, per a 
recuperar l’autogovern, enfrontar-nos a l'autoritarisme de Mariano Rajoy i del Partit Popular i oposar-nos a la 
instrumentalització de la justícia i a l'atac a les institucions catalanes. Una crida a la unitat, a esdevenir un 
veritable front comú en defensa de les nostres institucions, el nostre autogovern i a exigir sense fissures 
l'alliberament de les persones empresonades i a aturar l’aplicació de l'article 155 a Catalunya.  

 

És per tot això que, conscients de la gravetat del moment que estem vivint, el Grup Municipal d’ICV-EUiA de 
l’Ajuntament del Masnou proposa que l’ajuntament Ple prengui els següents 

 

ACORDS:  

 

Primer .- Manifestar la nostra consternació per una decisió que considerem injusta i que ens allunya de la 
solució al conflicte que avui vivim a Catalunya. 

Segon .- Manifestar el nostre rebuig als empresonaments i el nostre ferm compromís en la defensa de les 
institucions catalanes i dels seus legítims representants. 

Tercer .- Exigir l'immediat alliberament del vicepresident del govern de Catalunya i dels consellers i 
conselleres empresonats i reiterar l’exigència de l’alliberament dels presidents de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. 
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Quart .- Exigir a Mariano Rajoy i el seu govern que donin els passos necessaris per aturar aquesta espiral 
repressiva. 

Cinquè .- Rebutjar la decisió del Consell de Ministres del Govern espanyol d’aplicar l’article 155 i exigir la 
seva retirada i la restitució immediata del Govern de la Generalitat escollit democràticament. 

Sisè .- Rebutjar la utilització de la via judicial adoptada per Mariano Rajoy i el seu Govern com a única 
resposta al conflicte que avui vivim a Catalunya i afirmar que per a la resolució d’aquest conflicte només 
hi ha una via possible: la de la política, el diàleg i la democràcia.  

Setè.- Manifestar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les 
seves competències per l’aplicació de l’article 155 de la CE. 

Vuitè .- Defensar i treballar per a la preservació de la cohesió social, la convivència i la pluralitat del poble 
de Catalunya. 

Novè .- Expressar la nostra total solidaritat amb els familiars, amigues i amics de les persones injustament 
empresonades.  

Desè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, a la FMC, AMC i AMI, i fer-los públics a través dels 
mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament 

 

 

 

Signat: 

 

 

 

Màxim Fàbregas i Añaños 
Portaveu del GM d’ICV-EUiA  
Ajuntament del Masnou      

 

 

 

 

El Masnou, 7 de novembre de 2017 


