Rebutgem l'acusació del Ministeri Fiscal
contra els membres de la Sindicatura
Electoral de Catalunya
Continua la repressió cap a polítics i ciutadans de Catalunya que, des de
posicions institucionals o de referents dels moviments ciutadans, van maldar
per fer possible l’exercici del dret a decidir.
En aquest context, dijous a la nit es va fer públic l’escrit d’acusació del Ministeri
Fiscal contra els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya. Se’ls acusa
de desobediència i d’usurpació de funcions.
Més enllà de l’anàlisi jurídica que es pugui fer, criden l’atenció dues coses.
D’una banda, i pel que fa al primer delicte esmentat, després d’un any llarg
d’instrucció, l’acusació pública no té clar de quin delicte de desobediència
acusa els síndics electorals. Al Codi penal hi ha dues modalitats de
desobediència: una amb pena de presó i l’altra, no.
L’acusació no es decideix per cap de les dues, malgrat les seves diferències
legals. És ben indicatiu de la manca de seriositat de l’acusació. I mostra un cop
més la utilització políticament espúria dels instruments de l’estat de dret fets
per lluitar contra la delinqüència, tot sotmetent persones decents i sense
màcula a causes penals retorçades.
L’altre delicte en joc és el d’usurpació de funcions públiques. Aquest delicte
està simplement esmentat, sense referència a cap fet concret. La causa, més
enllà d’intentar atemorir els receptors, resulta incomprensible. Si els
referèndums que l’Estat considera il·legals van deixar de ser delicte, per exprés
desig del legislador estatal, amb la raonable justificació que aquesta activitat
fretura de la mínima entitat penal i que l’Estat ja disposa d’altres mecanismes
no penals per reaccionar-hi, ¿com pot ser delicte participar en un fet que no és
punible?
Dels cinc membres acusats de la Sindicatura Electoral, quatre són professors
universitaris i, dos d’ells, en Marc Marsal i en Josep Pagès, companys del
nostre Col·lectiu. A tots cinc els expressem la nostra solidaritat i el nostre
suport.
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