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Benvolguda presidenta, 

Benvolgut president, 

 

Us escric per informar-vos personalment de la sentència dictada pel Tribunal Suprem 

del Regne d’Espanya contra l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme 

Forcadell, l’exvicepresident del Govern de Catalunya, vuit exconsellers i dos líders 

d’entitats socials. 

 

La condemna dels dirigents polítics i socials, a més de generar commoció en la nostra 

societat, estableix un precedent molt preocupant en un estat membre de la Unió 

Europea, ja que ha criminalitzat l’exercici dels drets de manifestació i de participació 

política, essencials en tota democràcia. És el cas de l’expresidenta Forcadell, 

sentenciada a onze anys i mig de presó per haver defensat que al Parlament s’hi ha de 

poder parlar de tot, per haver protegit el dret a la representació política i la llibertat 

d’expressió dels diputats. 

 

Després d’anys de demanar infructuosament als successius governs d’Espanya la 

celebració d’un referèndum d’autodeterminació, el Govern de Catalunya en va 

organitzar un sense la seva autorització. Cal fer avinent que la convocatòria de  

referèndums sense tenir-ne les competències atribuïdes fou despenalitzada a l’Estat 

espanyol l’any 2005. No obstant això, el Tribunal Suprem ha retorçat el codi penal per 

condemnar els líders socials i polítics, atribuint-los un delicte que requereix l’ús de la 

força, circumstància que mai no s’ha donat. De fet, totes les mobilitzacions ciutadanes 

vinculades al cas han estat marcades pel seu caràcter pacífic, fins i tot davant la 

violència policial injustificada durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 
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Cal recordar també que el Govern espanyol ha desobeït els informes del Grup de Treball 

sobre Detencions Arbitràries de les Nacions Unides, que el passat mes de maig va 

demanar l’alliberament immediat dels acusats i la investigació dels drets humans 

vulnerats amb el seu empresonament.  

 

És per això que us demano que seguiu amatents als esdeveniments que puguin tenir 

lloc amb relació a aquesta qüestió i que, en la mesura que ho considereu convenient, 

impulseu o doneu suport a iniciatives adreçades a resoldre per vies polítiques, 

democràtiques i pacífiques, el conflicte polític que viu el nostre país. Al cap i a la fi, 

garantir que a la Unió Europea es respectin els drets i les llibertats fonamentals és una 

responsabilitat compartida de tots els europeus. 

 

Cordialment, 

 

 

 

 

 

 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019 

 


