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El Parlament denuncia «l'ús
constant de l'amenaça penal» per
part del govern espanyol
La Mesa de la cambra catalana al·lega al TC que la resolució del referèndum
unilateral té "caràcter autònom" respecte la declaració del 9-N | La presidenta
Carme Forcadell defensa en l'informe signat amb els altres quatre membres
sobiranistes de la mesa que "si es persegueix" a qui permet la llibertat d'expressió
"la democràcia desapareix"

Forcadell, a la reunió de la darrera mesa del Parlament | ACN

La Mesa del Parlament ha denunciat aquest dimecres "l'ús constant de l'amenaça penal, de
manera indiscriminada" per part del govern espanyol cap a la cambra catalana en l'informe enviat
al Tribunal Constitucional (TC) per demanar que desestimi l'incident d'execució instat per
l'advocacia de l'Estat contra la resolució del referèndum unilateral.
En el document, la presidenta, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Maria Corominas, i
els secretaris Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet, critiquen: "Quan parlem de
l'advocacia de l'Estat i de la fiscalia en aquest escrit, en realitat qui està instant la via penal de
manera constant contra les funcions atribuïdes al Parlament de Catalunya, als seus òrgans i als
seus representants i, alhora, contra unes idees i uns electes, és el Govern de l'Estat espanyol,
que vol eliminar la controvèrsia política a Catalunya prohibint el debat i inhabilitant tothom que
vulgui exercir la democràcia més bàsica".
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Els membres de la Mesa signants de les al·legacions també han defensat que la resolució del
referèndum unilateral té "caràcter autònom" respecte la declaració del 9-N i que va ser fruit de la
"llibertat d'expressió" dels diputats. En aquest sentit, han defensat la seva actuació i han advertit
que "si es persegueix" a qui permet la llibertat d'expressió "la democràcia desapareix".
A més a més, també han defensat que en aquest cas l'advocacia de l'Estat "tracta actes de
naturalesa política com si fossin de naturalesa administrativa i la conseqüència és que demana
que la Mesa exerceixi censura sobre determinades idees o plantejaments polítics amb el pretext
d'un hipotètic incompliment de resolucions del TC".
Informe de la Mesa del Parlament Tribunal Constitucional sobre el referèndum unilateral by
naciodigital on Scribd
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