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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER EXIGIR LA RETIRADA DE LES 

ACUSACIONS DE LA GENERALITAT EN LES CAUSES CONTRA MANIFESTANTS 

PER LES LLIBERTATS NACIONALS I ELS DRETS SOCIALS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, AMB REPRESENTACIÓ A 

L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL 

DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA 

RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Des de l’any 2017 el Principat de Catalunya ha viscut en un estat d’excepció permanent en el que 

la repressió contra el moviment independentista i la resta de moviments socials s’ha incrementat 

notablement degut al cicle de mobilitzacions derivades del referèndum de l’1 d’octubre. Fins al 

dia d'avui, al Principat de Catalunya hi ha més de 3.300 persones que s’enfronten a processos 

judicials o administratius per la seva participació en protestes i mobilitzacions polítiques en 

defensa dels drets socials i nacionals dels Països Catalans. 

Durant aquests tres anys, s’han produït nombroses mobilitzacions arreu del Principat, moltes de 

les quals han estat reprimides pel cos de Mossos d’Esquadra, amb abusos policials protagonitzats 

especialment pels cossos d’antidisturbis que se succeïen amb impunitat, malgrat les constants 

peticions del Parlament i d’entitats de defensa dels drets humans. En són exemples casos com el 

de l’Inspector Jordi Arasa, que malgrat estar condemnat en ferm a dos anys i quatre mesos de 

presó, ha continuat en actiu i protagonitzant nous casos de repressió, o les nul·les conseqüències 

per a agents que no han respectat els protocols i han generat situacions de perill i greus lesions. 

La injustificada intensitat repressiva de l’Estat espanyol ha estat acompanyada al mateix nivell 

d’intensitat de la repressió protagonitzada pel cos policial de Catalunya. Cal que el govern de la 

Generalitat defensi el dret a la protesta i l’exercici del legítim dret a la dissidència política, i per 

això cal evitar certes actuacions policials i no exercir ni mantenir l’acusació particular en 

determinats procediments judicials. 

La Generalitat és acusació particular en fins a 70 casos repressius dirigits contra persones 

independentistes, com per exemple el cas d’Adrián Sas o el de Marcel Vivet, jove acusat de 

participar en les mobilitzacions que es van convocar per fer front a la manifestació convocada 

per Jusapol, sindicat policial de discurs i membres feixistes, per celebrar les càrregues de l’1-O. 

Per aquest motiu, i malgrat el compromís del Govern a retirar aquestes acusacions, desenes 

d’independentistes poden entrar pròximament a la presó acusats per la Generalitat per haver 

participat en mobilitzacions en defensa dels nostres drets socials i nacionals. En els darrers 

mesos, el procés d’Adrián Sas ha estat el primer que acaba en una sentència condemnatòria, en 

el seu cas de més de tres anys i mig de presó, gràcies a l’acusació determinant dels advocats de 

la Generalitat. En el cas de Marcel Vivet, la Generalitat ha elevat a definitiva l’acusació contra ell 

en el judici celebrat recentment, demanant-li quatre anys i nou mesos de presó. 

La participació com a acusació de la Generalitat de Catalunya en processos contra activistes 

independentistes és una col·laboració directa d’aquesta institució en la ràtzia repressiva de 

l’estat espanyol contra el poble treballador català, ja que implica deixar en mans de la justícia 

espanyola el futur de les persones acusades. Aquesta actitud va en contra de qualsevol lògica 

antirepressiva i d’una estratègia compartida. A banda, suposa una incoherència amb les legítimes 

demandes d’amnistia pels presos i preses polítiques vinculades al referèndum de l’1-O. 
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Cal denunciar, doncs, la posició de la Generalitat, en casos en què coincideix amb la fiscalia 

demanant penes de presó, i cal aturar la criminalització i persecució de la protesta generalitzada, 

que fa que la Generalitat acabi contribuint en la persecució de l’independentisme i en mantenir 

l’estat d’excepció que busca la repressió del moviment. 

Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri immediatament com a 
acusació particular i sol·liciti l'arxivament de tots els processos judicials oberts contra 
activistes independentistes i de moviments socials que han exercit al seu dret a protesta i 
a la dissidència política. 

2. Expressar i traslladar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Premià de Dalt amb les 
persones represaliades i les seves famílies per tot el patiment i danys que es deriven de la 
situació de judicialització que estan vivint. 

3. Demanar a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i repressió contra 
totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i 
aspiracions nacionals fent ús dels seus drets a la manifestació i de llibertat d’expressió. 

4. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a la Fiscalia, i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que les pugui 
traslladar al jutjat d’instrucció que estigui tramitant cada una de les 70 causes en les quals 
la Generalitat és acusació particular contra activistes independentistes o dels moviments 
socials. 

5. Comunicar els presents acords a l’organització antirepressiva de l’Esquerra 
Independentista, Alerta Solidària. 

6. Difondre aquests acords i l’aprovació de la moció a través de tots els mitjans municipals. 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 1 de març de 2021 (esmenada el 10 de març) 

Grup Municipal Crida Premià de Dalt – Alternativa Municipalista 


