MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP PER A LA RETIRADA DE LES IMPUTACIONS I
ACUSACIONS POLÍTIQUES I L’ATURADA DELS CASOS DE JUDICIS POLÍTICS
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE
ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ:

1. Atès que estem vivint des d’ara fa uns anys moments excepcionals per al nostre país.
2. Atès que vivim també des de fa anys una forta crisi econòmica que colpeja amb força la
nostra població, especialment la classe treballadora.
3. Atès que des dels nostres ajuntaments i institucions, ens devem estrictament al nostre poble.
4. Atès que el dret a vot, vaga i protesta són drets fonamentals, que han costat anys de lluita i
fins i tot morts.
5. Atès que obeir lleis i mesures antipopulars seria desacreditar el nostre paper dins de les
institucions i com a conseqüència el de moltes persones afins al nostre pensament.
6. Atès que entenem la independència com una eina i motor de transformació social, canvi i
justícia.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposa al Ple
l’adopció dels següent ACORDS:
Demanar des de l’Ajuntament de Premià de Dalt a l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya
i els òrgans judicials corresponents, la retirada de les següents imputacions, i de les acusacions
que hi mantenen en alguns dels casos diferents administracions:
-

Alfonso Fernández (Alfon): Perquè la llibertat i el dret a vaga és un dret fonamental, i és
necessari defensar-lo i promoure’l si volem crear un país nou i més just.

-

Laura i Eva, acusades per la Generalitat per una ‘performance’ cremant una caixa de cartó
davant la seu de la Borsa de Barcelona durant la jornada de Vaga General del 29-M de
2012: Perquè defensar els interessos de les classes treballadores, denunciar i senyalar a la
banca com a real culpable de la situació de pobresa actual no és cap delicte.

-

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau: Perquè desobeir a favor del mandat democràtic
legítim d’un poble no pot ser considerat il·legal.

-

A les 8 persones que el passat 15J de 2011 van encerclar el parlament, cas en el qual la
Generalitat va exercir d’acusació. Van ser primer absolts per l’Audiència Nacional però
després condemnats a 3 anys de presó pel Tribunal Suprem al·legant que no podia
prevaldre el dret a la llibertat d’expressió i de reunió per davant del dret de participar a
través dels representants al Parlament. El Govern de la Generalitat va aplaudir aquesta
sentència.

-

Els 4 vaguistes del 29M a Poblenou, que dilluns 5 d’octubre afronten un judici on el Govern
demana 3 anys per cap, mentre que l’Ajuntament de Barcelona va retirar fa poc l’acusació
que havia presentat Xavier Trias.

-

I de tants altres casos injustos que s’han produït i es segueixen succeint cap a la gent
desfavorida, mentre que quan hi ha culpa per part de les institucions no la reconeixen mai,
com en el cas Ester Quintana, i quan hi ha casos per part d’administracions o partits polítics
acaben moltes vegades en indult per part d’altres administracions o partits, com en el cas
Treball i tants d’altres.
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