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Alfred Bosch

OPINIÓ

Conseller d’Acció Exterior, i Relacions Institucionals i Transparència
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Catalunya ja no és un afer intern
P

er segona vegada en poques setmanes, el Grup de
Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides
s’ha tornat a pronunciar sobre la
situació dels presos polítics. Igual
que va fer el mes de maig amb
Junqueras, Sànchez i Cuixart, ara
aquest comitè d’experts independents de l’ONU reclama la llibertat immediata de Forn, Romeva,
Bassa i Rull, l’inici d’una investigació exhaustiva sobre la seva privació de llibertat i una indemnització econòmica.
En pocs mesos, hem vist manifestos de senadors i alcaldes
francesos, de la societat civil italiana i d’intel·lectuals portuguesos. Hem vist pronunciaments als
parlaments d’Islàndia i de Mèxic, i
com el cas català era motiu de
debat al Bundestag alemany.
Hem vist declaracions al Consell
d’Europa secundades per eurodiputats populars, socialistes i de
l’esquerra europea.
Hem vist també com la situació dels tres eurodiputats cata-

de Catalunya continuarem confiant en les Nacions Unides i donant compliment a les consideracions del Grup de Treball sobre la
Detenció Arbitrària, que demana
difondre les conclusions del dictamen per tots els mitjans i de la
manera més àmplia possible.
Els que dubten de l’honorabili————————————————————————————————————————

La qüestió catalana truca
cada dia a més portes
internacionals. I així,
fent camí, avancem
————————————————————————————————————————

Diputats del Sinn Féin mostren cartells dels eurodiputats catalans que no han pres possessió del càrrec ■ ACN

lans marcava la jornada de constitució del Parlament Europeu i
plantejava un debat de fons: volem un Parlament realment sobirà o sotmès a les traves administratives d’un dels seus estats
membres?
I ara tornem a veure com el

principal organisme internacional
en matèria de drets humans reclama d’una manera taxativa la
llibertat immediata dels presos
polítics. L’any 2017, els dictàmens
d’aquest grup de treball van suposar que 30 persones fossin alliberades pels governs de països

com ara Cuba, França, Israel i Turquia. El govern espanyol, mentrestant, ha preferit fer ostentació
de les seves peculiars formes diplomàtiques posant en qüestió
l’honorabilitat d’aquest comitè
d’experts.
En vista d’això, des del govern

tat de les Nacions Unides són els
mateixos que continuen defensant que el cas català és un afer
intern del Regne d’Espanya, malgrat una realitat que és cada dia
més evident. Mentre Borrell s’obstina a negar l’existència de presos
polítics i s’inventa campanyes de
publicitat per millorar la imatge
d’Espanya, la qüestió catalana truca cada dia a més portes internacionals. I així, fent camí, avancem.

Les grans frases del judici
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l procés judicial contra
els presos polítics independentistes catalans va
deixar frases per a la història, recollides ara en el llibre
Judici a la democràcia (Comanegra), que sortirà dimecres a la
venda, amb la compra del qual
es col·labora amb la Caixa de Solidaritat. Amb pròleg de l’advocat Gonzalo Boye i il·lustracions
d’Oriol Malet, l’obra deixa constància de les frases més rellevants que es van sentir al Tribunal Suprem i il·lustra els rostres
dels qui hi van intervenir, inclosos el magistrat Manuel Marchena i diversos testimonis.
b Jordi Cuixart
“Entre obeir el Tribunal Constitucional i defensar els drets fonamentals, optarem sempre

pels drets fonamentals.”

b Jordi Turull
“Soc soci d’Òmnium Cultural,
de l’ANC, de Càritas, de la Fundació Catalana de l’Esplai, d’Intermón Oxfam, del RACC.
D’Òmnium en soc soci des de fa
més de vint anys, pago religiosament la quota. I no em consta
que ser soci d’Òmnium sigui cap
delicte, no ho era durant el franquisme i em sorprèn que em faci aquesta pregunta ara.”

b Jordi Sànchez
“Tinc la sensació que se’ns està
castigant per haver assumit
una responsabilitat en una entitat social i cívica, i exercir el
dret a la llibertat d’expressió.”
b Carme Forcadell
“No entenc com a mi se’m jutja
en aquest tribunal, quan entenc
que els tràmits parlamentaris
han estat exactament iguals
que els que han fet els meus
companys de mesa. Exactament. Hem fet el mateix, les
mateixes admissions a tràmit i,
en canvi, als meus companys,
els jutgen al TSJC per desobediència. Bé, sí que ho entenc...”

Votar no és un delicte. En canvi,
impedir-ho per la força, sí.”

b Oriol Junqueras
“Les urnes acostumen a ser una
solució, no l’única, però sí imprescindible per a una solució.

b Joaquim Forn
“El dret a la protesta contra les
decisions dels jutges, que jo sàpiga, no és anticonstitucional.”

desplegat un nivell de violència
com el que es va desplegar, davant, insisteixo, de gent pacífica
i democràtica.”
b Dolors Bassa
“No responc a l’acusació popular per respecte a les dones
d’Espanya.”

b Raül Romeva
“Manifestar-se no és alçar-se,
protestar no és un tumult i opinar no és cap delicte.”

b Meritxell Borràs
“Sabia que el referèndum a Espanya no és cap delicte i, per
tant, jo ho entenia en l’àmbit
del conflicte polític i en la voluntat d’arribar a un acord amb el
govern espanyol.”

b Josep Rull
“Mai hauria imaginat que, davant de gent pacífica, davant de
gent jove, gent gran, avis, àvies,
amb una dignitat extraordinària, defensant uns ideals pacíficament i cívicament, mai
m’hauria pensat que s’hagués

b Carles Mundó
“El referèndum jo entenc que
no incompleix els requeriments
[del TC] en la mesura que no hi
ha fets imputables al govern
que expliquin quina va ser a
partir d’aquell moment la intervenció del govern.” ■

