Raons d'una Crida Urgent a Espanya
La present 'Urgència' està destinada directament a posar un toc d'atenció i alarma
sobre actuacions judicials que creiem vulneren els principis bàsics recollits a la Carta
de Drets Humans, i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, subscrit per
Espanya (BOE A- 1977-10733, signat el tretze d'abril de mil nou-cents setanta-set), en
referència als fets esdevinguts a Catalunya l'any passat i del que es deriven reclusions
'preventives' de polítics i persones prominents en la societat catalana.
No es tracta de donar o treure raons, ni de posicionar-se sobre la independència
catalana, sinó de plantejar un problema molt més bàsic, fonamental: la comprensió de
la democràcia i de les llibertats, i del dret penitenciari del Consell d'Europa, segons les
Regles Penitenciàries Europees (de 2006), en el seu apartat I
La presó provisional és sempre una mesura cautelar restrictiva, davant de casos que
manifestament podrien derivar en pitjors conseqüències si les persones quedessin en
llibertat, cosa més que dubtosa en els casos considerats, perquè la base és una manca
de diàleg polític, i això és el més greu i fonamental.
A la Junta Directiva de l'ACAT coneixem molt de prop els fets, per proximitat
geogràfica i la immediatesa d'informacions de primera mà -molt lluny de les versions
sensacionalistes de la premsa propera als centres de poder a Espanya- els fets pels
quals es sol·licita privació de llibertat preventiva. I també coneixem les conseqüències
que aquesta privació suposi trasllats familiars -i molts menors d'edat afectats- de més
de 600 km de casa:
Jordi Sánchez (223 dies a la presó preventiva, dues filles menors), Jordi Cuixart (223
dies un fill menor), Oriol Junqueras (206 dies, dos fills menors), Joaquim Forn (206
dies, una filla), Dolors Bassa (97 dies , 2 fills una néta), Raül Romeva (97 dies, dos fills
menors), Jordi Turull (97 dies, 2 filles menors), Josep Rull (97 dies, 2 fills menors), i
Carme Forcadell (65 dies, 2 fills majors, diversos néts).
Miri al seu interior i decideixi... Si creu que tot està correcte i en ordre, passi per alt
aquesta 'urgència'. Si creu que alguna cosa no funciona bé, actuï amb nosaltres:
alguna cosa fonamental està en joc.

