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Un centenar de persones alerten de
«la injustícia» espanyola i donen
suport a Junqueras i Torra a
Granollers
ERC, Junts i Primàries de la capital del Vallès Oriental presenten una moció
conjunta per reclamar la nul·litat de la sentència de l'1-0 i la llibertat dels presos
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a la Porxada per donar suport
tant a Oriol Junqueras després del veredicte que reconeix la seva immunitat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/193054/justicia/europea/desautoritza/suprem/reconeix/immuni
tat/junqueras) ; com al president de la Generalitat, Quim Torra, després que avui s'hagi
comunicat la seva inhabilitació
(https://www.naciodigital.cat/noticia/191807/tsjc/condemna/torra/any/mig/inhabilitacio/llac/groc)
per un any i mig.
Durant l'acte s'han llegit diversos parlaments en què s'ha contraposat la justícia europea amb la
"injustícia espanyola", s'ha demanat la nu·litat del judici del Prcoés i s'ha alertat que a l'estat
espanyol "pot ser delictiu opinar diferent i defensar els drets humans". Pel que fa a la inhabilitació
de Torra, ho han qualificat de "nou exemple" per "reprimir l'independentisme català"

Avui a #Granollers (https://twitter.com/hashtag/Granollers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
??#JunquerasImmunity
(https://twitter.com/hashtag/JunquerasImmunity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlibertatPresosPolítics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlibertatPresesPolítiques
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresesPol%C3%ADtiques?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#JunquerasTJUE (https://twitter.com/hashtag/JunquerasTJUE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/ckjerPLMwN (https://t.co/ckjerPLMwN)
? Xavier del Villar ?? (@delvillarbx) December 19, 2019
(https://twitter.com/delvillarbx/status/1207730489378955264?ref_src=twsrc%5Etfw)

AVUI a la #Porxada (https://twitter.com/hashtag/Porxada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , 19h.
Mobilitza't per reivindicar el cop que Junqueras i la UE han fet contra el tribunal del
#JudiciFranquista (https://twitter.com/hashtag/JudiciFranquista?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
i per protestar contra la inhabilitació del president Torra! pic.twitter.com/QPSFl0YaF1
(https://t.co/QPSFl0YaF1)
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? CDRGranollers (@CDRGranollers) December 19, 2019
(https://twitter.com/CDRGranollers/status/1207699657075429376?ref_src=twsrc%5Etfw)

D'altra banda, els Grups Municipals d'Esquerra Republicana, Junts per Granollers i Primàries han
presentat de forma conjunta una moció que reclama la nul·litat de la sentència i la llibertat
immediat d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques.
La moció que es presenta per a ser debatuda en el Ple del proper dilluns sorgeix després de que
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi dictat sentència reconeixent la immunitat d'Oriol
Junqueras, determinant que aquesta és vigent des de que es proclamen de forma definitiva els
resultats de les eleccions. Els Grups Municipals denuncien que des del passat mes de maig,
quan es van celebrar les darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni
Comín han vist vulnerats els seus drets.
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