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Asens proposa modificar el codi
penal per evitar «lectures arbitàries»
dels delictes de rebel·lió i sedició
El candidat dels comuns considera que amb la modificació d'aquests articles els
líders independentistes podrien quedar en llibertat si finalment són condemnats

Jaume Asens s'ha reunit aquest dimarts amb un grup de juristes a La Model de Barcelona | Roger Arnau

Jaume Asens posa sobre la taula la modificació del codi penal per aclarir la interpretació dels
delictes de rebel·lió i sedició i evitar "lectures arbitràries". El candidat d'En Comú Podem a les
eleccions espanyoles del 28-A ha explicat que està preocupat per la "deriva antigarantista que està
vivint l'Estat en els darrers anys" i ha proposat una sèrie de mesures per garantir l'exercici dels
drets fonamentals.
Des de l'antiga presó Model de Barcelona, el cap de llista dels comuns ha explicat que els
preocupa la interpretació que s'està fent dels delictes de rebel·lió i sedició, una lectura que pot
comportar penes de presó per als líder de l'independentisme. "Considerem que no hi ha delicte, la
nostra opinió coincideix amb l'opinió de més de cent juristes que així ho han afirmat", ha assenyalat
Asens, que també ha recordat que "és veritat que hi ha altres juristes, com els membres de la
fiscalia, que no ho veuen així", per això "s'ha d'aclarir", ha conclòs.
La modificació dels delictes de rebel·lió i sedició és una de les propostes electorals que els comuns
posen sobre la taula per garantir l'exercici dels drets fonamentals a l'Estat. Entre les propostes
que la coalició ha presentat aquest dimarts hi ha la de "defensar la llibertat dels presos polítics". En
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Comú Podem proposa fer un canvi legislatiu per aclarir aquests dos delictes i, també, blindar-se
"contra la recuperació del delicte de convocatòria de referèndum il·legal".
El candidat dels comuns als comicis del 28-A ha explicat que si finalment el Suprem condemna
els líders independentistes, amb aquesta reforma (que aclariria quina era la voluntat del legislador
quan va redactar la llei) podrien quedar en llibertat, perquè tindria un caràcter retroactiu.
Derogació de la Llei Mordassa
Segons el cap de llista dels comuns "s'estan restringint i amenaçat de forma alarmant l'exercici de
drets fonamentals com la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació", i també ha posat com
exemple la condemna de rapers, còmics i tuitaries. És per això que En Comú Podem també
proposa la derogació de la Llei Mordassa i dels articles d'injúries al Rei, enaltiment del terrorisme,
contra els sentiments religiosos i contra els símbols de la pàtria.
Asens ho ha explicat des de la galeria quatre de l'antiga presó de La Model de Barcelona on
aquest dimarts al matí el candidat dels comuns s'ha reunit en una sessió de treball amb un equip
de juristes per perfilar les propostes de la candidatura en l'àmbit de la justícia i començar a treballar
en l'elaboració de les propostes de modificació legislativa.
Entre els participants a la reunió hi eren l'exlletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urías,
l'exmagistrat del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín, l'exfiscal José María Mena i
l'advocada penalista i membre de l'Assocaiació Catalana de Defensa dels Drets Humans Laia
Serra. En Comú Podem també comptarà amb la col·laboració del catedràtic de Dret Constitucional
Javier Pérez Royo i l'advocada Mercè Claramunt.
Frenar la violència sexual
El cap de llista d'En Comú Podem a les eleccions espanyoles també ha apuntat que "és
imprescindible que la reforma del codi penal suposi també un fre a la violència sexual" amb
l'objectiu de garantir que "només sí és sí".
En aquest sentit, Mar García Puig, número tres de la candidatura dels comuns al 28-A, ha insistit
que no només es necessita una reforma legislativa, sinó també un "canvi de paradigma" que
garanteixi que "les dones puguin exercir la seva sexualitat amb llibertat". García Puig ha recordat
que aquesta demanda no només prové d'un grup de juristes experts sinó que "és una demanda
del moviment feminista".
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