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Forn i Rull afegeixen més pressió a
l'Estat
Els exconsellers se sumen a la vaga de fam de Turull i Sànchez davant la
"injustícia" del TC mentre partits i entitats concreten mesures i mobilitzacions de
suport per aquesta setmana

Pancartes a favor de la llibertat de Joaquim Forn i Josep Rull | ACN

"La vaga de fam que iniciem és una mesura extrema de protesta. La iniciem després d'haver
reflexionat, d'entendre què suposa i assumir-ne els riscos i les conseqüències. La injustícia que
patim, la lesió dels nostres drets fonamentals i arbitrarietat judicial amb la qual som tractats ens
legitimen per prendre aquesta decisió malgrat ser sabedors de l'impacte que pot tenir sobre els
nostres organismes". Aquest és el segon paràgraf del comunicat que han emès aquest dimarts a
la tarda Joaquim Forn i Josep Rull
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168169/forn/rull/se/sumen/vaga/fam) des de la presó de
Lledoners per fer públic que se sumen a la protesta engegada dissabte per Jordi Sànchez i Jordi
Turull
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168022/vaga/fam/sanchez/turull/denunciar/bloqueig/tc/justicia/
europea) . Una nova denúncia al comportament de l'Estat davant l'immobilisme del Tribunal
Constitucional (TC), que segueix sense resoldre els recursos d'empara.
Amb el moviment de Forn i Rull, ja són quatre els dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) que
faran dejuni permanent durant un període indeterminat. La vaga de fam dels exconsellers
d'Interior -empresonat des del 2 de novembre del 2017- i de Territori -privat de llibertat entre el 2
de novembre i el 4 de desembre del 2017, i tancat de nou des del 23 de març d'enguany- arrencarà
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tècnicament a les dotze de la nit, i suposa un pas més en l'estratègia de sectors de
l'independentisme per posar l'Estat entre l'espasa i la paret. A Pedro Sánchez, president del
govern espanyol, se li multipliquen els fronts: ha de gestionar la caiguda del PSOE a Andalusia motivada per la irrupció de l'extrema dreta de Vox
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168075/ultres/enterren/40/anys/socialisme/andalusia/cinc/clau
s/tomb) - i les vagues de fam. El discurs oficial de Sánchez és que els encausats tindran un
"judici just", però precisament d'aquest extrem dubten els empresonats.

"La nostra és una decisió meditada, fruit de moltes
hores d'introspecció i reflexió", assenyalen els
exconsellers en un comunicat per sumar-se a la
protesta encetada per Sànchez i Turull
"La nostra és una decisió meditada, fruit de moltes hores d'introspecció i reflexió que ens han portat
a concloure que no tenim altra opció que utilitzar aquesta forma extrema de pacífica protesta en la
defensa dels nostres drets fonamentals", indiquen Rull i Forn en el comunicat. No es tracta de
demanar "discriminació positiva", sinó fer constar que no renunciaran "mai" a disposar d'un "judici
just". Una qüestió que trontolla no només pel relat jurídic de la Fiscalia -organisme que demana fins
a 25 anys de presó per a Oriol Junqueras i entre 16 i 17 per als empresonats
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166031/consulta/penes/fiscalia/demana/tots/processats/1o?rlc=p1) -, sinó també per la negativa del TC a resoldre recursos d'empara i, per tant, impedir
anar a la justícia europea.

M'afegeixo a la #vagadefam
(https://twitter.com/hashtag/vagadefam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . És una decisió meditada.
Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra
tan gran injustícia. Aquest n'és un. L'uso amb plena consciència i responsabilitat
pic.twitter.com/ITHCpLnSXN (https://t.co/ITHCpLnSXN)
? Josep Rull i Andreu ? (@joseprull) 3 de desembre de 2018
(https://twitter.com/joseprull/status/1069640298391891968?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els tribunals comunitaris són, per ara, una de les poques esperances legals que tenen les
defenses. Ho reforcen arguments com ara que el Constitucional, precisament aquest dimarts, ha
insistit que la "complexitat" de la causa fa que s'estigui dilatant el període decisori sobre els
recursos
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168117/tc/admet/nous/recursos/sanchez/turull/rull/pero/contin
ua/sense/resoldre/cap) . El cas contrasta amb la rapidesa amb la qual es van atendre peticions
com la dels ultres que van atacar la llibreria Blanquerna de Madrid l'any 2013, encara en llibertat.
"Aquesta actitud arbitrària i irregular del TC lamina les bases de l'estat de dret", assenyalen Forn i
Rull en el comunicat. Ja hi ha pràcticament 200.000 persones adherides al web de la vaga de fam
(https://vagadefam.cat/#/home) , i hi haurà mobilitzacions aviat.
Setmana de solidaritat
Els dejunis permanents dels quatre dirigents de JxCat, àmpliament debatuts a la presó de
Lledoners durant les últimes setmanes, aniran acompanyats de gestos per part de
l'independentisme. El primer el va fer públic el president de la Generalitat, Quim Torra -que al
matí ha visitat els presos
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/168135/torra/crida/fer/altaveu/injusticia/viuen/presos) -,
durant una trobada amb la comunitat jueva: l'administració no servirà àpats en els actes públics
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168184/generalitat/no/oferira/menjar/actes/oficials/suport/vaga
/fam) mentre durin les vagues de fam. El suport de l'independentisme -partits i entitats- s'acabarà
de perfilar aquest dimarts.
Segons diverses fonts consultades de JxCat consultades per l'Agència Catalana de Notícies
(ACN), es podria apostar pel format dels dejunis de Cornellà, una iniciativa que van coordinar les
territorials de l'ANC i Òmnium de la ciutat, assessorats per Fam de Llibertat -i que després
s'ampliaria a d'altres municipis. Una opció, doncs, és que tant diputats parlamentaris com gent
vinculada a les entitats sobiranistes o a títol individual formin part d'aquesta cadena de dejunis,
d'entre dos i set dies de durada. Algunes de les accions es poden dur a terme a nivell
parlamentari.

M'afegeixo a la #vagadefam
(https://twitter.com/hashtag/vagadefam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . És una decisió meditada.
Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra
tan gran injustícia. Aquest n'és un. L'uso amb plena consciència i responsabilitat.
? Joaquim Forn (@quimforn) 3 de desembre de 2018
(https://twitter.com/quimforn/status/1069639588782792704?ref_src=twsrc%5Etfw)
"La decisió es prendrà en les properes hores", assenyalen les fonts consultades per NacióDigital,
que indiquen que els "dejunis encadenats" -una via apuntada per Albert Batet, portaveu
parlamentari de JxCat, aquest dissabte- es podrien celebrar dijous, dia de la Constitució. El text
compleix 40 anys en un moment de sacsejada del mapa polític estatal arran de les eleccions
andaluses -Vox ha entrat amb força, 12 diputats, i té la clau de la governabilitat- i la proximitat del
judici contra el procés. El còctel és especialment complex per a Sánchez, que té complicat tirar
endavant els pressupostos.
Suport de Puigdemont i Torrent
Poc després que Rull i Forn fessin públic que encetaven la vaga de fam, Carles Puigdemont i
Roger Torrent es reunien a Waterloo. Es tractava de la primera trobada oficial entre els dos
dirigents després que el president del Parlament suspengués la investidura del líder de JxCat,
una decisió que va generar molta controvèrsia i que va generar tensions entre el grup del
president a l'exili i ERC. Tots dos van mostrar suport a la decisió dels exconsellers i van aprofitar
per remarcar la "preocupació" que -segons ells- recorre Europa davant la repressió de l'Estat cap a
l'independentisme.
Torrent es troba aquests dies de viatge oficial a les institucions europees, i s'ha reunit també
amb Jan Peumans, president del parlament flamenc i actiu denunciant de l'existència de presos
polítics. Una circumstància, de fet, que li ha costat represàlies diplomàtiques del govern espanyol cap
a Flances. El dirigent d'ERC i Puigdemont s'han mostrat partidaris de trobar "unitat estratègica"
en l'independentisme -des del setembre ja es treballa en com internacionalitzar el judici, tal com
ha avançat NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167981/partits/entitats/negocien/des/setembre/estrategia/inter
nacionalitzar/judici/1-o) - i situen les properes setmanes com a claus.

Puigdemont, després de reunir-se amb Roger
Torrent, situa Catalunya com a "primera línia" del
combat contra el feixisme després de la irrupció de
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Vox
Puigdemont ha aprofitat el context andalús, a banda, per situar Catalunya com a "primera línia"
de combat contra el feixisme
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168190/puigdemont/situa/catalunya/primera/linia/combat/contr
a/feixisme) . Vox, ha defensat el president a l'exili, és un actor especialment conegut per al
sobiranisme arran del seu paper com a acusació particular en les causes de l'1-O i, també, del 9N. El partit d'ultradreta, ara al centre del debat, ha estat especialment dur en les seus judicials i
ha servit per falcar, en molts casos, les decisions de la Fiscalia. Ara la pressió es desplaça cap a
les institucions espanyoles, perquè ja són quatre els presos polítics en vaga de fam.
Comunicat de Joaquim Forn i Josep Rull per anunciar que se sumen a la vaga de fama
(https://www.scribd.com/document/394797771/Comunicat-de-Joaquim-Forn-i-Josep-Rull-peranunciar-que-se-sumen-a-la-vaga-de-fama#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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