
MOCIÓ DEL GRUP DE LA CUP A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE SOLIDARITAT AMB ELS 

CONDEMNATS I CONDEMNADES PELS FETS DEL 15-J DEL 2011 AL PARLAMENT 

ATÈS que la primavera de l’any 2011 va estar marcada per l’ocupació de la Plaça Catalunya de 

Barcelona i el sorgiment d’un moviment popular crític que es va anomenar 15M. Aquest 

moviment es va estendre com una taca d’oli per tot el país i l’estat. 

ATÈS que els municipis de la nostra demarcació no va ser aliens a aquest moviment, i van ser 

moltes les poblacions que van sentir la presència, queixa i reivindicacions d’Assemblees 

Indignades locals.  

ATÈS que el 15 de juny de l’any 2011, milers de persones es van concentrar davant les portes 

del Parc de la Ciutadella de Barcelona per mostrar la seva conformitat amb uns pressupostos 

profundament antisocials que, aquell mateix dia, es votaven al Parlament de Catalunya. 

ATÈS que la convocatòria fou una decisió presa a partir d’un debat públic, obert, transparent i 

horitzontal a les multitudinàries assemblees de llavors. 

ATÈS que els mossos d’esquadra realitzaren 20 detencions aleatòries durant la primera 

setmana d’octubre del mateix 2011, i portats a declarar a l’Audiència Nacional.  

ATÈS que el juliol passat la sentència de la Secció Primera de l’Audiència Nacional  absolia 

totes les acusades, col·locant el dret de protesta com a com a pedra angular del sistema de 

llibertats. 

ATÈS que la sentència de l’Audiència Nacional havia considerat que enfront dels drets 

personals dels parlamentaris (indemnitat, honorabilitat, llibertat de moviment), es trobava el 

dret preferent a la llibertat d’expressió i de manifestació, que per a molts col·lectius suposen la 

única possibilitat de protesta.  

ATÈS que la Generalitat i el Parlament de Catalunya, conjuntament amb la Fiscalia i l’associació 

Manos Límpias, va interposar un recurs a la sentència de l’Audiència Nacional, fet que pot 

significar l’entrada a presó de vuit de les encausades, condemnant-les a tres anys de presó. 

Demanem:  

PRIMER: Instar al Govern de Catalunya i al Parlament, en tant que partícips del recurs al 

Tribunal Suprem, a realitzar aquelles accions necessàries per a evitar l’ingrès a presó de les 

personades condemnades pels fets del 15 de juny de 2011. 

SEGON: Instar al Govern de Catalunya i al Parlament que interpel·lin a les instàncies judicials 

implicades a  revisar la sentència condemnatòria en tan que  hi ha motius suficients per 

considerar-la dubtosa i qüestionable. 

TERCER: Posicionar-se  a favor del dret a manifestació i expressió com a drets inalienables 

col·lectius recollits en la carta de Drets Humans. 

Girona, gener del 2016 


