Barcelona, 24.03.2018

JA N’HI HA PROU! LLIBERTAT!
El Col·lectiu Praga, la Comissió de Defensa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona i les associacions Drets, Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya,
Juristes pels Drets Humans, Associació Catalana per la Defensa dels Drets
Humans, Constituïm i ServidorsCAT, una vegada analitzades les dues
interlocutòries emeses ahir pel jutge instructor del Tribunal Suprem, tot
processant 25 dirigents polítics i cívics i tot decretant presó incondicional pels 5
que encara tenen la condició de diputats del Parlament de Catalunya, entre ells
el candidat a la Presidència de la Generalitat,
EXPRESSEM EL NOSTRE PLE REBUIG a ambdues resolucions judicials pels
motius següents:
En primer lloc, i com han manifestat reiteradament les comunitats
jurídiques catalana i espanyola, en no existir cap aixecament públic ni
violent, no es dona el delicte de rebel·lió.
En segon lloc, els hipotètics supòsits de malversació de fons públics
no consten acreditats per cap institució de verificació de comptes
públics.
En tercer lloc, atesa la inexistència, ni tant sols indiciària de delictes, la
presó provisional resulta sobrera, desproporcionada i, fins i tot,
cruel.
En quart lloc, no concorren cap dels altres requisits per acordar
presó provisional ja que les actuacions dels empresonats, que s’han de
valorar sempre de forma individual, demostren que no hi ha risc de fuga,
de reiteració delictiva ni de destrucció de proves.
I en cinquè lloc, les valoracions sobre la ideologia dels processats
són frontalment contràries als drets fonamentals de llibertat
ideològica i de participació política.
RECORDEM, AIXÍ MATEIX, que totes les actuacions de l’Estat espanyol
orientades a impedir als diputats l’exercici legítim dels seus càrrecs i a ésser
investits com a president de la Generalitat vulneren el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics de 1966 i altres normes i principis democràtics universals.
Per aquest motiu, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides ha dictat,
recentment, una mesura cautelar instant l’Estat espanyol a respectar els drets
polítics de l’aleshores diputat Jordi Sánchez.
EN CONSEQÜÈNCIA, EXIGIM A LES INSTITUCIONS DE L’ESTAT
ESPANYOL UNA RECTIFICACIÓ URGENT, L’ALLIBERAMENT DE TOTS
ELS REPRESENTANTS POLÍTICS I SOCIALS EMPRESONATS I EL PLE
RESPECTE A LES INSTITUCIONS QUE REPRESENTEN EL POBLE DE
CATALUNYA

