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Edició especial

Segueix-nos per estar al dia
de les mobilitzacions
A TELEGRAM:
@OMNIUM
A WHATSAPP, obrint
aquest enllaç al mòbil:
cridademocracia.org/whatsapp

MARCEL MAURI
Vicepresident d’Òmnium Cultural

Visca la llibertat i visca la República!
Algú va pensar que pegant les nostres àvies, que l’únic que volien era votar, ens
quedaríem a casa; que tancant els seus presidents, les entitats quedaríem escapçades, o que empresonant mig Govern de Catalunya amagaríem els nostres ideals i
conviccions i oblidaríem qui som, què pensem o què sentim. No ens coneixen. No
ens han volgut conèixer mai.
Fa setmanes que sentim ràbia, tristesa i impotència davant les barbaritats sistemàtiques d’un estat demofòbic que ha fet de la repressió el seu únic argument. No hi
ha diàleg que els valgui, no hi ha mans esteses que vulguin acceptar. Però nosaltres
ens hem conjurat per fer d’aquesta ràbia, tristesa i impotència un motor de victòria.
Hem fet que el diàleg, la llibertat i la pau siguin el nostre estendard.
Potser sí, estimada Muriel, que ens han glaçat el somriure d’aquella revolució que
vam iniciar als carrers. Però seguim endavant perquè el que està en joc és la democràcia a Catalunya, a tot l’Estat espanyol i a la mateixa Europa. No defallirem: Franco
no va poder eliminar Òmnium ni el país; l’autoritarisme tampoc podrà.
No hem perdut la serenor ni la dignitat.
Hem sortit al carrer sota un clam: prou
de repressió. Prou d’empresonar aquells
qui pensen diferent. Prou de menyspreu.
Prou de 155 i atacs a les institucions.
Prou. Ja n’hi ha prou. La repressió de
l’Estat no té límits. Però la determinació,
el coratge i els anhels de llibertat de bona
part del poble de Catalunya, tampoc.

La repressió de l’Estat
no té límits. Però la
determinació, el coratge
i els anhels de llibertat
de bona part del poble de
Catalunya, tampoc.

Tenim davant un repte colossal, que interpel·la tots aquells catalans, espanyols i
europeus que estimen la democràcia i la llibertat. Només si anem units, si seguim
treballant per ser un sol poble, si no abandonem mai la bandera de la pau, podrem
aturar aquells qui volen posar fi als valors de la llibertat i la democràcia.
Les eleccions del proper 21 de desembre s’han convocat de manera il·legítima: som
lluny de cap normalitat democràtica i no dubteu que vetllarem perquè es respectin
unes mínimes garanties. Però sabeu que l’independentisme ha fet de les urnes el seu
estendard: les urnes no ens fan por i cal enviar un missatge ben nítid al món.
Gràcies pel teu compromís: som més de 86.700 socis i tenim tot un futur per construir.
Pels Jordis, pel Vicepresident, pels consellers i les conselleres, i sobretot per totes
i tots nosaltres.
Visca la llibertat i visca la República!
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#LlibertatPresosPolítics
Òmnium ha preparat aquest número especial que teniu a les mans per
denunciar l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart el passat
16 d’octubre, acusats de sedició per l’Audiència Nacional. La mateixa
sala penal que, el passat 2 de novembre, va ordenar presó preventiva
sense fiança per al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, els
consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn i Carles
Mundó, i les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs, acusats de
sedició, rebel·lió i malversació de cabals. Mentrestant, el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de consellers denuncien des
de Brussel·les la deriva autoritària de l’Estat espanyol. Els membres
sobiranistes de la Mesa, que han estat citats a declarar al Tribunal
Suprem, han pogut sortir en llibertat sota fiança.
És la crònica d’una aberració jurídica que repassa els fets més
importants ocorreguts els darrers dos mesos, pels quals dos homes
de pau són a la presó i bona part del govern legítim de Catalunya,
democràticament escollit per la ciutadania, també.

QLlibueèrptaottsprfeesropserpolítics?

Llueix un llaç groc,
símbol de la solidaritat amb
els presos polítics catalans.

Cronologia d’una
20 de setembre
Operació de la Guàrdia Civil contra
l’organització del referèndum

Foto: Jordi Borràs

A les 8 h del matí, la Guàrdia Civil, en una operació ordenada pel Jutjat d’Instrucció núm. 13 de Barcelona, escorcolla
el Departament d’Economia, domicilis particulars i empreses
relacionades amb l’organització del referèndum. Decomissa,
també, 10 milions de paperetes a Bigues i Riells. Els detinguts
són Josep Maria Jové, secretari general de la Vicepresidència; Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda; Francesc Sutrias, director general de Patrimoni; Josuè Sallent (CTTI), Rosa María
Rodríguez Curto (T-Systems), Juan Manuel Gómez (AOC),
Natàlia Garriga (Directora de serveis de la Vicepresidència),
David Franco (Cap de desenvolupament de l’àrea de Tecnologies de la Informació), David Palanques (Responsable de
l’Oficina Tècnica de projectes del CTTI), Joan Ignasi Sánchez
(Assessor del departament de Governació), Xavier Puig (Responsable de l’àrea de tecnologia d’Exteriors), Mercè Martínez
(tècnica del departament de Vicepresidència), Pep Masoliver
(Fundació.Cat), i Pau Furriol, de l’empresa de Bigues i Riells,
juntament amb un dels treballadors.

9-19 de setembre
Confiscació de targetes censals
El 9 de setembre, la Guàrdia Civil entra a
una impremta de Constantí i també a la
redacció del setmanari El Vallenc buscant
les paperetes de l’1 d’octubre. El 19 de
setembre, la Guàrdia Civil confisca a les
oficines d’Unipost de Terrassa, Manresa i
l’Hospitalet de Llobregat 45.000 sobres
amb notificacions per a la constitució de
les meses.

Al vespre, més de 40.000 persones omplen l’encreuament
de Gran Via amb Rambla Catalunya. A mitja nit, Cuixart i Sànchez desconvoquen explícitament la concentració i demanen
prudència i actuar de manera pacífica. Però, malgrat els fets i
la dissolució, és per sedició que els cita a declarar l’Audiència
Nacional.

22 de setembre
Foto: Marc Castellet

Alliberament de tots els detinguts
Surten en llibertat amb càrrecs els sis últims
detinguts després de declarar davant el jutge
instructor, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
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Deixa
cadires buides
En tots els actes públics en
què participis, per recordar a
tothom que seguim exigint la
llibertat de deu presos polítics.

aberració jurídica
1 d’octubre
Referèndum d’autodeterminació
El referèndum d’autodeterminació convocat
pel Govern de Catalunya se celebra en una
jornada marcada per l’organització cívica de
la societat civil i la repressió policial d’extrema
violència perpetrades pels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Les càrregues
més contundents tenen lloc a Sant Julià de
Ramis, Sant Carles de la Ràpita, Fonollosa,
Sant Joan de Vilatorrada, als l’instituts Ramon
Llull i Jaume Balmes de Barcelona, entre d’altres. La Generalitat xifra en 1.066 els ferits
durant la jornada, i desperfectes per valor de
314.000 euros.
319 centres de votació són precintats, 227 pel
Cos de Mossos d’Esquadra, sense violència.
El recompte de vots se situa en 2.286.217, un
43,03% del cens. D’aquests, un 90,18% opta
pel Sí a la independència (2.044.038); un
7,83% opta pel No (177.547), mentre que el
vot en blanc obté l’1,98% dels vots (44.913).
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Comparteix els actes i
les mobilitzacions a les
xarxes amb l’etiqueta:
#LlibertatPresosPolítics
i segueix els perfils de
Twitter i Facebook.

/llibertatjordis

@usvolemacasa

10 d’octubre
Proclamació i suspensió
En una sessió extraordinària al Parlament de Catalunya, el president,
Carles Puigdemont afirma: “Arribats en aquest moment històric,
assumeixo el mandat del poble que
Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República”.
Tot seguit, demana la suspensió
dels efectes de la declaració per
oferir una via de diàleg a l’Estat i
iniciar un període de mediació en el
marc de la Unió Europea.

3 d’octubre

Delicte de sedició. Per què?

Aturada de país i vaga
general per condemnar la
violència policial

La jutgessa dicta presó sense fiança perquè els acusa
de ser “els principals promotors i directors” de les
protestes del 20 i 21 de setembre, “incitant els aplegats
a romandre en el lloc i impartint ordres d’actuació”.
Justifica també la decisió per “risc de reiteració delictiva”,
assegurant que “operen dins un grup organitzat de
persones,” que amb accions contínues i determinades
s’encaminen a “aconseguir fora de les vies legals la
independència de Catalunya de la resta d’Espanya, en
un procés que encara està en marxa”. També diu que
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no van utilitzar el control
“per desconvocar o diluir una concentració que havien
convocat i estaven coaccionant i impedint als agents
investigadors complir les ordres del jutge”, i cita, també,
la crida a “la mobilització permanent”.

La Taula per la Democràcia, que
aplega les principals entitats socials
(Assemblea Nacional Catalana,
Òmnium Cultural), organitzacions
sindicals (CCOO, UGT, USOC, CGT
o la Intersindical-CSC) i organitzacions patronals (PIMEC, Cecot), entre moltes altres, convoca una vaga
general contra la violència policial,
amb el lema ‘Contra la repressió i
en defensa de les llibertats’, amb un
alt seguiment.
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Personalitza els teus perfils
Fes servir els avatars de
campanya i actualitza les
capçaleres de les teves xarxes.

17 d’octubre
Espelmes contra l’empresonament
200.000 persones es concentren a la Diagonal de Barcelona per reclamar l’alliberament dels presos Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart. La concentració es reprodueix de forma massiva a les grans ciutats del país.

16 d’octubre
21 d’octubre

L’Audiència decreta presó sense
fiança per a Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez, acusats d’un delicte de
sedició

Manifestació #LlibertatJordis
El mateix dia que el govern espanyol decideix en sessió extraordinària del Consell de ministres portar l’article 155 al Senat, més de mig milió de persones omplen el passeig de Gràcia
per exigir la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Entitats i
partits advoquen per aixecar la suspensió de la independència.
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Foto: Jordi Borràs

Sànchez i Cuixart són citats a declarar a l’Audiència Nacional, juntament amb el major dels
Mossos, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana, acusats de sedició. Els primers
són posats en llibertat amb mesures cautelars,
però la jutgessa Carmen Lamela decreta presó
provisional sense fiança per a Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez, basant-se en els fets del 20 de
setembre. No es tenen en compte les crides
a la mobilització pacífica durant les concentracions del 20 de setembre, ni com els dos
presidents dissolen la convocatòria i asseguren un cordó de seguretat perquè la comitiva
judicial pugui sortir.
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Porta el cartell que
trobaràs en aquesta
revista a tots els actes i
concentracions!
També et pots descarregar
material per imprimir a
cridademocracia.org/
materials-campanya

27 d’octubre
República i 155
El Parlament declara la República
en una sessió solemne al Parlament. El Senat, per iniciativa del
govern espanyol, amb el suport del
PSOE i Ciutadans, aprova l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Rajoy anuncia el cessament
del Govern i del major dels Mossos,
entre altres mesures, i anuncia la
convocatòria d’unes eleccions per
al dijous 21 de desembre.

31 d’octubre
Puigdemont i bona part del Govern
compareixen a Brussel·les
En una roda de premsa a Brussel·les, el president Puigdemont, acompanyat pels consellers
Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Toni Comín,
Lluís Puig i Clara Ponsatí, demana a la Unió
Europea que reaccioni davant la manca de
diàleg del govern espanyol.
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Consulta el web
usvolemacasa.cat
Hi trobaràs tota la
informació de la
campanya Llibertat
presos polítics

Crida per la Democràcia
Participa de totes les
accions convocades
des de la Crida (Twtter,
Facebook i Instagram)
@CridaDemocracia

Quins arguments jurídics esgrimeix
l’Audiència Nacional?
L’Audiència Nacional assenyala que, tot i les
resolucions del Tribunal Constitucional, el Govern
«va continuar impulsant mesures necessàries per
a la declaració d’un estat independent en forma de
república» amb la «majoria parlamentària» i amb el
suport «d’associacions independentistes».
El Tribunal Suprem no veu de moment indicis de
rebel·lió al Parlament, i «serà durant la instrucció
quan els fets imputats confirmin o desmenteixin
la realitat». La investigació judicial se centra en els
últims dos anys: des de la resolució aprovada pel
Parlament el novembre del 2015 fins a la declaració
d’independència del 27 d’octubre.

2 de novembre
Mig Govern, a la presó
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i part del Govern són cridats a declarar
a l’Audiència Nacional. Al mateix temps, la
Mesa del Parlament declara davant del Tribunal Suprem a Madrid per les causes contra l’1-O i la proclamació de la República. Hi
acudeixen el vicepresident Oriol Junqueras,
els consellers Raül Romeva, Jordi Turull,
Joaquim Forn, Carles Mundó, i les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa. Després
de declaracions de poc més de cinc minuts, la
jutgessa Carmen Lamela decreta presó provisional sense fiança per a tots ells que són traslladats als centres penitenciaris d’Estremera
i Alcalá-Meco. Els advocats denuncien maltractaments i tracte vexatori durant el trasllat.

Delictes de què se’ls acusa
• Rebel·lió (article 472 del Codi Penal): de 15 a 30
anys de presó. Delicte reservat als qui s’aixequin
«violentament i públicament» per «derogar,
suspendre o modificar la Constitució» o «declarar la
independència d’una part del territori».

5 de novembre
El president Carles Puigdemont
i els consellers que són a Brussel·les es lliuren voluntàriament a
la policia després que la jutgessa
Lamela n’ordenés la crida i cerca.
Després de declarar davant el jutjat d’instrucció, els deixa en llibertat amb la prohibició de sortir
de Bèlgica com a única mesura
cautelar.
Milers de ciutadans s’adhereixen
a la crida de les entitats Òmnium
Cultural i Assemblea Nacional
Catalana per encartellar el país
exigint la posada en llibertat dels
presos polítics.
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• Sedició (article 544 del Codi Penal): de 8 a 15 anys
de presó. Castiga els qui «s’alcin públicament i
tumultuàriament» per «impedir, per la força o fora
de les vies legals, l’aplicació de les lleis».
• Malversació de cabals públics (article 432 del Codi
Penal): de 2 a 6 anys de presó i una inhabilitació
de 6 a 10 anys. Qualsevol autoritat o funcionari
públic que, amb ànim de lucre, «sostregui els cabals
o efectes públics que tingui al seu càrrec per a les
seves funcions».

Mesures cautelars
L’Audiència va imposar presó incondicional i una fiança
solidària de 6,2 milions d’euros a tot el Govern, que es
cobrirà amb l’embargament de béns.
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Omplim Brussel·les
Participa a la manifestació del proper 7
de desembre a Brussel·les per fer sentir
el clam per l’alliberament dels presos i la
defensa de la democràcia al cor d’Europa
E
DESEMBR

9 de novembre
La Mesa declara al Tribunal Suprem
La Fiscalia demana presó per a Forcadell i els
altres membres de la Mesa, tret de Nuet. Concretament, presó incondicional sense fiança
per a Forcadell, Corominas, Simó i Guinó, i
presó eludible amb fiança per a Barrufet.
Finalment, Pablo Llarena ordena presó sota
fiança de 150.000 € per a Forcadell, i presó
sota fiança de 25.000 € per a Corominas,
Simó, Guinó i Barrufet (a abonar abans del 15
de novembre). La Presidenta del Parlament
passa la nit a la presó d’Alcalá-Meco, fins a
dipositar la fiança l’endemà al matí.

8 de novembre
Aturada de país
Òmnium i l’ANC se sumen a l’aturada de país i organitzen dues concentracions: a les 12 h davant de
les delegacions territorials de la
Generalitat, a Barcelona, a plaça
Sant Jaume; i a les 18 h davant de
tots els ajuntaments, a Barcelona,
a plaça de la Catedral.
Els Comitès de Defensa de la República (CDR) bloquegen el país amb
el tall més gran de carreteres en
jornades de Vaga general (convocada per alguns sindicats).
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Les urnes són les nostres armes
Implica’t en les eleccions del
21D, encara que no s’hagin
convocat legítimament, i defensa
les candidatures que incloguin
l’alliberament dels presos

JORDI
CUIXART

President
d’Òmnium Cultural

Foto: Dani Codina

“Soc al mòdul 4 de Soto del
Real. Estic fort. Estic bé. Us
encoratjo a continuar lluitant
als carrers, a continuar
reclamant la nostra llibertat
perquè només així farem
realitat els nostres anhels
com a poble. Si hem estat
capaços d’arribar fins aquí,
us podeu imaginar fins on
podem ser capaços d’arribar?
Gràcies, perquè ens volien
aïllar però ens han unit
encara més. Sens dubte,
la força del sobiranisme
és aquesta unitat dins
d’aquesta diversitat que tots
representem.

11 de novembre

Una multitudinària manifestació
-750.000 persones, segons la
Guàrdia Urbana – omple els 3,3 quilòmetres de llargada de l’avinguda
Marina i els carrers adjacents per
reclamar l’alliberament del vicepresident, dels consellers i de les conselleres, i els dirigents d’Òmnium i
l’ANC. Les llanternes enceses dels
milers de mòbils que il·luminen la
nit com si fossin espelmes es converteix en la imatge de la jornada,
que dona la volta al món.
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Manifestació Llibertat
Presos Polítics

Els dirigents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, Agustí
Alcoberro i Marcel Mauri, criden a
omplir els carrers de Brussel·les el
pròxim 7 de desembre.
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Pau i diàleg. No renunciem
a decidir el nostre futur i,
sobretot, no tinguem por de
fer coses que ningú no ha fet
abans. No oblideu que els
grans obstacles són per als
grans esperits.
I, per últim, gràcies per ser-hi:
és gràcies a vosaltres, soci,
sòcia, que aquesta família
d’Òmnium és possible.”

de l’empresonament
dels Jordis
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JORDI CUIXART I NAVARRO

JORDI SÀNCHEZ I PICANYOL

Escriu als presos
Fes arribar la teva
solidaritat i el teu escalf
a la presó. No t’oblidis
de posar-hi el remitent.

ORIOL JUNQUERAS I VIES

JORDI TURULL I NEGRE

President d’Òmnium Cultural

President de l’Assemblea
Nacional Catalana

Vicepresident del Govern

Conseller de Presidència i
Portaveu del Govern

Centro Penitenciario Madrid V-Mód. 4
Ctra. M-609, km 3,5
28791 Soto del Real (Madrid)

Centro Penitenciario Madrid V-Mód. 4
Ctra. M-609, km 3,5
28791 Soto del Real (Madrid)

Ctro. Penitenciario Madrid VII-Mód. 7
Ctra. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)

Ctro. Penitenciario Madrid VII-Mód. 4
Ctra. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)

Presó de
SOTO DEL REAL

RAÜL ROMEVA I RUEDA

Conseller d’Afers Exteriors i Relacions
Institucionals i Transparència

Consellera de Governació,
Adm. públiques i Habitatge

Ctro. Penitenciario Madrid VII-Mód. 3
Ctra. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)

Centro Penitenciario Madrid II
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
28805 Alcalá de Henares (Madrid)

JOAQUIM FORN I CHIARIELLO

Presó de
ALCALÁ-MECO

MERITXELL BORRÀS I SOLÉ

CARLES MUNDÓ I BLANCH

Presó de
ESTREMERA

DOLORS BASSA I COLL

JOSEP RULL I ANDREU

Conseller d’Interior

Conseller de Justícia

Consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Ctro. Penitenciario Madrid VII-Mód.3
Ctra. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)

Ctro. Penitenciario Madrid VII-Mód. 7
Ctra. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)

Centro Penitenciario Madrid II
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
28805 Alcalá de Henares (Madrid)

Ctro. Penitenciario Madrid VII-Mód.4
Ctra. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)
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Col·labora amb
l’Associació Catalana pels Drets Civils
Les famílies dels presos i els exiliats
s’han organitzat en una associació. Fes
un donatiu i solidaritza-t’hi:
IBAN:ES16 0081 1783 4100 01133515

No podran empresonar
la voluntat de tot un poble
El President i una
part del Govern
denuncien des
de Brussel·les la
repressió de l’Estat
espanyol.

Carles Puigdemont
President de la
Generalitat

Toni Comín
Conseller
de Salut

Clara Ponsatí
Consellera
d’Ensenyament

Lluís Puig
Conseller
de Cultura

Meritxell Serret
Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació

Artur Mas
129è president
de la Generalitat
(2010-2016)

Joana Ortega
Vicepresidenta del Govern
i consellera de Governació
i Relacions Institucionals
(2010-2015)

Irene Rigau
Consellera
d’Ensenyament
(2010-2016)

Francesc Homs
Conseller de la
Presidència i portaveu
(2010-2015)

El Tribunal Suprem ordena presó sota fiança de
150.000 € per a la Presidenta i de 25.000 € per als
membres de la Mesa, a excepció de Nuet.

Carme Forcadell
Presidenta del
Parlament de Catalunya

Anna Simó
Secretària primera del
Parlament de Catalunya

Lluís Corominas
Exvicepresident primer
del Parlament de
Catalunya

Joan Josep Nuet
Secretari tercer del
Parlament de Catalunya

Lluís Guinó
Vicepresident primer del
Parlament de Catalunya

Ramona Barrufet
Secretària quarta del
Parlament de Catalunya

El TSJC va
inhabilitar-los
per l’organització
del 9N. El 25 de
setembre del
2017, el Tribunal
de Comptes els
ha reclamat 5,12
milions d’euros
en concepte de
despeses pel 9N.

ERTS
PROCESSOS JUDICIALS OB
essors i joves que
dors
la voluntat d’alcaldes, regi , prof

I tampoc aconseguiran aturar
um de l’1-O.
defensar la democràcia i el referènd
tenen processos judicials oberts per
NOVEMBRE 2017
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Crítiques a l’empresonament
de Sànchez i Cuixart
“[...] les entitats presidides pels senyors Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tenen desenes de milers de
persones associades, que defensen un ideari –la
independència de Catalunya– que no és punible
ni il·lícit, tal com es desprèn inequívocament de
la sentència 42/2014 del Tribunal Constitucional. En aquesta decisió, el Tribunal Constitucional
va afirmar que tenen cabuda en el si de l’ordenament constitucional totes les idees, fins i tot
aquelles que pretenen alterar el fonament mateix
de l’ordre constitucional, i que es poden desplegar
activitats preparatòries tendents a aquest objectiu.

RAFAEL RIBÓ
SÍNDIC DE GREUGES

Les entitats sobiranistes i els seus presidents han
participat en l’organització de manifestacions
que han mobilitzat centenars de milers de persones en diverses ocasions al llarg dels darrers anys,
singularment a les manifestacions de la Diada
Nacional de Catalunya, sempre de manera pacífica i festiva. La trajectòria pacifista dels senyors
Sànchez i Cuixart és sobradament coneguda.
En conseqüència, el Síndic expressa la urgent necessitat de tornar a situar els drets fonamentals
com a clau de volta de l’estat democràtic i de dret,
el respecte escrupolós dels quals és imprescindible en qualsevol situació.”
ELPIDIO JOSÉ SILVA, Exjutge. Doctor en Dret.
@elpidiojsilva

“Cese de #Maza y excarcelación de los Jordi y
el Govern. Sólo así Rajoy evitará el conflicto
internacional #1O” (5/11/2017)
RAMÓN COTARELO, politòleg i catedràtic de Ciència
Política. @ramoncotarelo

“Mi admiración, apoyo y cariño a @jcuixart y @
jordisanchezp, presos políticos. Seguim per
vosaltres. No ens aturaran” (16/10/2017)
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JULIAN ASSANGE, Editor de Wikileaks. Refugiat
polític.@julianassange.

Spain just created its first high level political
prisoners over Catalonia’s referendum. This evening
it jailed (for ‘sedition’) the heads of the rather
fittingly named ANC (Catalan National Assembly, @
assemblea_int) and Catalonia’s cultural promotion
organization @Omnium.

ERNESTO EKAIZER, periodista. @ErnestoEkaizer
#Jordis Una Diada con nombres propios: Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart...

PEP GUARDIOLA, tècnic del Manchester City. @pepteam
“Dediquem la victòria al @jcuixart i al
@jordisanchezp. No hi ha civisme més gran que
les idees. Esperem que surtin aviat de la presó”
(17/10/2017)
IVO VAJGL, eurodiputat i exministre d’Exteriors eslovè,
d’ALDE

“El govern de Madrid està cometent un error rere
l’altre, en conflicte amb els principis bàsics de la
democràcia. No és un problema d’Espanya, és un
problema creixent en la democràcia europea”.
MARK DEMESMAEKER eurodiputat flamenc dels
Conservadors i Reformistes Europeus (ECR)

SUSO DE TORO, periodista @SusodeToro1
“La Fiscalia ha empresonat Sànchez i Cuixart per
destruir el moviment cívic català” (18/10/2017)

“Espanya ha creuat una nova línia vermella amb
l’empresonament de Sànchez i Cuixart. Pots
esperar que això passi a Turquia o a Rússia però no
a la Unió Europea”

MARINA ALBIOL, eurodiputada IU. @MarinaAlbiol
“Presos políticos. No me quiero ni imaginar cómo
va a ser esa reforma de la Constitución que han
pactado hacer PP y PSOE” (16/10/2017)

GABRIELE ZIMMER eurodiputada alemanya, P. de
l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica
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“Madrid ha de trobar solucions polítiques i la
manera d’iniciar un diàleg amb Catalunya”.

Què diu el món de
l’empresonament del Govern?
Pete Wishart Membre de la Cambra dels

Karel De Gucht Excomissari europeu de

“És increïble que hi hagi presos polítics a
l’Europa occidental el 2017. No es poden
empresonar idees i ideologies”

“Empresonar els polítics electes catalans és
inacceptable”

Comuns del Regne Unit. SNP

2/11/2017

Comerç

06/11/2017

“El desacord sobre el futur de Catalunya és
polític. S’ha de resoldre democràticament,
no mitjançant l’empresonament d’opositors
polítics”

Magni Arge diputat del Parlament danès

06/11/2017

“Un alleujament que Bèlgica no segueixi
l’exemple espanyol d’empresonar líders
catalans escollits democràticament”

Viviane Reding

Ex vicepresidenta de la Comissió
Europea 5/11/2017

“La justícia no és un àrbitre polític, i ara
sembla que la justícia hagi de resoldre un
problema creat pels polítics”

Daniel Hannan Eurodiputat anglès del
Parlament Europeu

Yanis Varoufakis

Ministre de l’Interior belga

“Espanya ha anat massa lluny i Europa ha
d’intervenir”

Artur Talvik Diputat del Parlament

d’Estònia

3/11/2017

“Quan es va presentar l’ordre de detenció
europea, ens van dir que s’utilitzaria per
extradir terroristes, no polítics regionals
elegits”

Jan Jambon
5/11/2017

6/11/2017

“Hi ha accions antidemocràtiques absolutament
impactants preses per Espanya que no són
acceptables per a un membre de la UE”

“Rajoy ha actuat com un franquista autoritari”

de Bèlgica

5/11/17

“Tot el nostre suport a Carles Puigdemont,
llibertat per als presos polítics. Vergonya,
Espanya”

Ségolène Royal

Exministra i excandidata
presidencial francesa 5/11/17

“No és acceptable empresonar aquestes
persones”

Guy Verhofstadt President dels Liberals

Europeus

5/11/2017

“És desproporcionat empresonar els membres
de l’exgovern català de Carles Puigdemont”

2/11/2017

“Cap Constitució en nom de la qual els polítics
són empresonats per perseguir pacíficament
una agenda política pot ser democràtica”

Mark Demesmaeker Portaveu de

Nova Aliança Flamenca

“Canadà ha de demostrar ràpidament i
públicament la seva voluntat d’oferir asil
polític, no sols a Puigdemont, sinó també a
tots els càrrecs electes”

“Mai em vaig imaginar que la UE es mantindria
callada quan un dels seus països membres
prendria presos polítics”

finlandès

Martti Ahtisaari

Expresident de Finlàndia i premi
Nobel de la Pau 2/11/2017

“Espanya ha de permetre que els líders catalans
tornin lliurement a casa seva i participin en les
pròximes eleccions”

5/11/2017

“Per primera vegada tenim presos polítics a
la Unió Europea i això és inacceptable. És
realment una vergonya”

Mikko Kärnä Diputat del Parlament

4/11/2017

5/11/2017

Ministre de Finances de Grècia

Manon Massé Diputada de l’Assemblea

Nacional del Quebec

Elio Di Rupo Ex primer ministre belga i

president del PSB

Karl Vanlouwe Vicepresident del Senat

Nicola Sturgeon

Primera ministra d’Escòcia

6/11/2017

2/11/2017

Alfred de Zayas Expert independent de

l’ONU en drets humans

6/11/2017

“Presoners polítics a Europa? És aberrant
detenir persones escollides democràticament”

Bart De Weber President de Nova
Aliança Flamenca

6/11/2017

“El PP hauria de callar. Massa gent del
franquisme té responsabilitats”
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