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L'independentisme clama contra el
«nou atac» de l'Estat per la
condemna a la mesa del Parlament
Partits i entitats tornen a insistir en l'amnistia i l'autodeterminació com a "única"
solució al conflicte

Els principals dirigents independentistes, en l'acompanyament a Quim Torra al TSJC | Adrià Costa

La condemna per desobediència a la mesa que va presidir Carme Forcadell
(https://www.naciodigital.cat/noticia/210335/tsjc-inhabilita-mesa-1-o-absol-mireia-boya) ha tornat
a motivar la queixa unànime de l'independentisme davant del que defineix com un "nou atac" de
l'Estat a Catalunya. L'argument esgrimit és que la sentència s'ha emès pel simple fet d'haver
permès un debat, motiu pel qual posen en qüestió l'estat de dret i la qualitat democràtica d'Espanya
perquè entenen que es tracta d'un atac al parlamentarisme i a la llibertat d'expressió. Així ho han
expressat els principals partits del moviment i les entitats, que insisteixen en l'amnistia i
l'autodeterminació com a "única" solució al conflicte.
La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha denunciat que la sentència que condemna Lluís Corominas,
Ramona Barrufet, Anna Simó i Lluis Guinó representa una "vergonya del suposat estat de dret de
l'estat espanyol" i ha advertit que l'independentisme seguirà "persistint" davant les vulneracions
dels drets polítics. La dirigent de JxCat també ha defensat que les eleccions del 14 de febrer
marquin "un punt de trobada" perquè els partits independentistes aconsegueixin "teixir
estratègies compartides per trobar el camí cap a la independència".
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ERC, per la seva banda, ha considerat una "aberració democràtica" la condemna per
desobediència, una sentència que inclou dins de la "persecució" que pateix l'independentisme per
part de l'Estat. La secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha defensat que tot
el que no fos una absolució a tots els encausats és una "injustícia" i ha emplaçat l'Estat a demanar
perdó per "perseguir el parlamentarisme". Com a resposta, ha dit, l'independentisme "ha de
plantar cara" i seguir treballant per l'amnistia i l'autodeterminació.
[noticia]210335[/noticia]
El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat el "nou atac" al parlamentarisme i a la
llibertat d'expressió. "Debatre, parlar i discutir lliurement qualsevol tema en seu parlamentària no és
un delicte, és un dret", ha assegurat en un missatge a Twitter. També a través d'aquesta xarxa
s'ha pronunciat el vicepresident amb funcions de president del Govern, Pere Aragonès, que ha
replicat que amb la sentència a la mesa de l'1-O es pretén "condemnar la democràcia i el debat
parlamentari", motiu pel qual ha titllat d'"aberració" la sentència. "No ens aturaran. Avui més que
mai: amnistia i autodeterminació!", ha proclamat.

Amb aquesta sentència pretenen condemnar la democràcia i el debat parlamentari. Una aberració
més en la repressió. Però no ens aturaran. Avui més que mai: amnistia i autodeterminació!
https://t.co/2KLdNJbnWz (https://t.co/2KLdNJbnWz)
? Pere Aragonès ? (@perearagones) October 19, 2020
(https://twitter.com/perearagones/status/1318159804326621184?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'exdiputada de la CUP Mireia Boya, finalment absolta pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, ha expressat públicament que no pot estar "contenta" amb la sentència perquè han
estat condemnats els seus companys per permetre el debat de dues lleis que ella va signar i
entrar al registre. També ha recordat el procés judicial viscut com a "càstig", que va des de
l'acusació inicial al Suprem per rebel·lió, fins a l'acusació al TSJC per organització criminal i
desobediència. "Dos anys i mig per dir-nos que podem pensar en la independència, però que mai
la podrem tramitar", ha lamentat.
Òmnium Cultural considera que la condemna per desobediència als exmembres de la mesa és
"un nou atac al sistema de drets i llibertats de tota la ciutadania de Catalunya". L'entitat presidida
per Jordi Cuixart sosté que "permetre un debat democràtic no és cap delicte".

La condemna a Lluís Corominas, @AnnaSimo
(https://twitter.com/AnnaSimo?ref_src=twsrc%5Etfw) , @lluisguino
(https://twitter.com/lluisguino?ref_src=twsrc%5Etfw) i Ramona Barrufet com a membres de la
Mesa del @parlament_cat (https://twitter.com/parlament_cat?ref_src=twsrc%5Etfw) és un nou
atac al sistema de drets i llibertats de tota la ciutadania de Catalunya.
Permetre un debat democràtic no és cap delicte! https://t.co/PFAXtVQTmm
(https://t.co/PFAXtVQTmm)
? Òmnium Cultural (@omnium) October 19, 2020
(https://twitter.com/omnium/status/1318150696051576832?ref_src=twsrc%5Etfw)
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