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Notícies
El Síndic manifesta que no es pot criminalitzar
l’independentisme i apeŀla al diàleg polític immediat
18/10/2017

El passat 16 d’octubre, la magistrada del Jutjat Central
d’Instrucció núm. 3 de l’Audiència Nacional va acordar
presó provisional comunicada i sense fiança dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium
Cultural per un presumpte delicte de sedició.
Video: comunicat

El Síndic de Greuges, en el marc del seu mandat estatutari de
defensa dels drets individuals i les llibertats públiques, i sens perjudici del respecte a la independència
del poder judicial, manifesta que l’empresonament de l’ex-adjunt general al síndic i actual president de
l’ANC, i també del president d’Òmnium Cultural, constitueix una decisió contrària als drets i les
llibertats compresos en els tractats internacionals ratificats pel Regne d’Espanya, en especial la
llibertat d’expressió, la llibertat de reunió i manifestació i el dret a la llibertat i seguretat.
El Síndic de Greuges de Catalunya recorda que 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.
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.
La interlocutòria del Jutjat Central d’Instrucció núm. 3 conté elements que es podrien interpretar com
la criminalització d’unes entitats i d’un moviment social, exclusivament pel seu ideari, de manera
clarament contrària als drets i les llibertats reconeguts internacionalment i en la Constitució,
particularment la llibertat d’expressió. En efecte, en l’ordenament penal hi ha altres mesures cautelars
menys severes per evitar la presumpció de futura reiteració delictiva, insuficientment motivada en la
resolució. La manca d’aplicació d’aquestes mesures, com ha passat amb les altres persones
investigades, pot fer pensar que es pretén criminalitzar entitats i corrents d’opinió a Catalunya i
escapçar-ne les direccions.
Així mateix, el Síndic recorda que, d’acord amb l’article 6 del Conveni europeu de drets humans, tota
persona té dret a un judici equitatiu i, en concret, que es presumeix innocent tota persona acusada
d’una infracció fins que la seva culpabilitat hagi estat legalment establerta.

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.
El Síndic apunta finalment que el conflicte entre Catalunya i Espanya tindria com a via de solució el
diàleg polític entre ambdues parts. Aquest camí de diàleg, que fins ara no ha estat possible, es veurà
sens dubte dificultat per decisions que poden comportar la lesió de drets fonamentals de les
persones.
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