Llibertat presos
polítics!
3 mesos a
la presó!

Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium),
són a la presó des del 16 d’octubre de 2017

Joaquim Forn i Oriol Junqueras del govern català
són a la presó des del 2 de novembre de 2017

Construïm la solidaritat internacional #WithCatalonia

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han liderat les dues
principals entitats sobiranistes de la societat
civil catalana. En 7 anys de manifestacions no
hi ha hagut cap episodi de violència. Però l’1
d’octubre es va fer a Catalunya un referèndum
d’autodeterminació que l’Estat espanyol va reprimir
amb una violència que va merèixer el rebuig de la
premsa mundial. I, des del 16 d’octubre de 2017,
Cuixart i Sànchez són a la presó acusats
de sedició. El seu empresonament és una
aberració jurídica i una violació dels drets humans.
Dues setmanes després, el 2 de novembre, la
mateixa jutge de l’Audiència Nacional, Carmen
Lamela, decretava presó incondicional per al
vicepresident del govern de Catalunya, Oriol
Junqueras, i per a set consellers: Carles Mundó,
Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn,
Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Els acusava de
delictes de rebel·lió, sedició i malversació
de fons públics. I tot això per haver posat les
urnes l’1 d’octubre, per haver complert el mandat
democràtic pel qual havien estat elegits.
El 4 de desembre el jutge Pablo Llarena del
Tribunal Suprem deixava en llibertat sota fiança
de 100.000 euros als consellers Romeva, Rull,
Turull, Mundó, Bassa i Borràs, però mantenia a la
presó al vicepresident Junqueras, el conseller Forn
i Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Tots són presos
polítics.
Avui l’Estat espanyol encara té presos polítics que
l’únic delicte que han comès és defensar el dret
dels ciutadans a votar. Una vergonya democràtica
que ha aixecat veus de protesta arreu del món.
El 16 de gener de 2018, els dos Jordis
compleixen tres mesos a la presó. Els
Jordis, l’Oriol i en Joaquim són innocents.
Els haurien d’alliberar immediatament.

Ajudarem a construir la solidaritat internacional contra la repressió i
en defensa dels drets democràtics del poble de Catalunya.
Enviem els nostres millors desitjos als Jordis, Oriol i Joaquim.

Signat:

