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Més de 1.200 avis i àvies de
Catalunya s'autoinculpen per l'1-O i
demanen que els empresonin
El col·lectiu defensa que el judici és una farsa

Membres de la Taca d'oli entrant a l'Audiència de Tarragona per entregar el manifest a la Fiscalia |
Jonathan Oca

"Ser independentista no és delicte. El que és delicte és tancar persones a la presó per les seves
idees polítiques". Amb aquesta força arrenca el manifest d'autoinculpació dels Avis i Àvies per la
Llibertat que forma part de la Taca d'oli que aquest matí han presentat a la Fiscalia de Tarragona.
El col·lectiu ha aconseguit reunir fins a 1.229 signatures de persones que demanen que
s'alliberin els presos i que les empresonin a elles.
Els Avis i Àvies per la Llibertat, format per persones de 25 ciutats i municipis d'arreu de Catalunya,
defensen que els presos polítics són innocents i que tot plegat és una "farsa de judici" que té per
objectiu la venjança.
Per altra banda, destaquen que desconeixen la resposta de la Fiscalia, un cop tingui el manifest
que els autoinculpa, però estan convençuts ho faran arribar a altes instàncies. Ara bé, també
consideren que el ministeri públic que no farà res perquè sospiten que passarà el mateix que amb
l'autoinculpació del 9-N per part dels ciutadans. En aquella ocasió, el TSJC va dir que no eren els
responsables de la consulta i que, per tant, no se'ls podia inculpar. Els avis destaquen que l'1-O
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"si hi ha algú responsable, no són els que estan a la presó, els que ho vàrem tirar endavant vàrem
ser nosaltres, ells van fer el que havia decidit el poble".
Seguint amb la resposta de la Fiscalia, els Avis i Àvies per la Llibertat també es mostren segur
que no es portarà a terme cap acció per part de la justícia espanyola perquè "tenen molt complicat
dir que no hi tenim res a veure però també ho tenen molt complicat per posar-nos a tots a la presó.
És molta feina".

Membres davant de l'Audiència de Tarragona per entregar el manifest a la Fiscalia. Foto: Jonathan Oca

L'únic moviment que es manté viu i actiu
El mateix col·lectiu es referma com a l'únic moviment que es manté viu i actiu des que va
néixer, amb la creació dels Avis i Àvies de Reus per la Llibertat el novembre del 2017.
Davant d'un més que probable trasllat dels presos polítics a Madrid, no descarten portar a terme
alguna acció a la capital espanyola amb l'objectiu de "sumar". També han volgut deixar clar que
"l'empenta del col·lectiu Taca d'oli seguirà encara que prenguin els presos cap a Madrid".
El text del col·lectiu que ha presentat a la Fiscalia de Tarragona acaba dient que "som nosaltres
els qui hem d'ingressar a la presó, a canvi dels actuals presos i preses polítiques, i ocupar el seu
lloc en aquest simulacre de judici contra una majoria del poble català".

Manifest d'autoinculpac... (https://www.scribd.com/document/397135059/Manifest-dautoinculpacio-de-la-Taca-d-oli#from_embed) by on Scribd
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