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Josep Rull «El TC impedeix que
accedim a la justícia europea»
El conseller empresonat assegura que "el cap i el cos ens advertiran dels límits"
de la vaga de fam
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Josep Rull fa tres dies que va decidir sumar-se a la vaga de fam iniciada el passat dissabte per
Jordi Turull i Jordi Sánchez
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168179/forn/rull/afegeixen/mes/pressio/estat) i assegura que
es tracta "d'una decisió absolutament personal i de denúncia a l'actitud obstruccionista del
Tribunal Constitucional".
Ho ha dit en una entrevista a TV3 (https://www.ccma.cat/324/rull-algun-magistrat-del-tc-es-vantade-deixar-els-nostres-recursos-en-un-calaix/noticia/2891247/) des de la presó de Lledoners on ha
explicat que "ens ha arribat que en converses pretesament privades algun magistrat del mateix
Tribunal es vanta de deixar els nostres recursos d'empara en un calaix."
Rull també ha explicat com va anar el fet de decidir fer una vaga de fam. Va ser Jordi Sànchez el
que a Soto del Real ja havia meditat l'opció de fer-ho. Quan ho va posar sobre la taula "ho vam
compartir tots set", assegura el conseller.
A l'entrevista, Rull també expressa que "el nostre cap i el nostre cos ens advertiran dels límits",
en relació als terminis de la vaga. I fa una crida a la societat perquè considera que "aquesta
denúncia serà més forta com més gent se la faci seva i, sobretot, la difongui".
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/66671/josep/rull/tc/impedeix/accedim/justicia/europea
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3r dia de #vagadefam (https://twitter.com/hashtag/vagadefam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Seguim ferms i serens amb la protesta. Si voleu compartir la nostra lluita, feu-ho des de la calma,
la tolerància, l'actitud cívica i el pacifisme.
Al servei d'aquest poble.https://t.co/AyZEMOp9bL (https://t.co/AyZEMOp9bL)
pic.twitter.com/iGQ2Bz2duf (https://t.co/iGQ2Bz2duf)
? Josep Rull i Andreu ? (@joseprull) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/joseprull/status/1070580274063384577?ref_src=twsrc%5Etfw)
El conseller empresonat també ha incidit en el fet que tot i les circumstàncies segueixen forts i
convençuts. "No es pot normalitzar allò que no és normal". "La presó preventiva és un càstig, una
anticipació de la pena", manifesta Rull i afegeix que "L'actuació irregular del Tribunal Constitucional
corca les bases mateixes de qualsevol estat de dret solvent."
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