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12.6.Moció presentada pel grup municipal ERC de rebuig a la repressió de la dissidència
política.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
presenta al Ple Municipal per la seva aprovació, si s’escau, la següent moció en relació a la
repressió a la dissidència política que practica l’Estat espanyol i que pateix el legítim moviment
independentista català, legítim perquè és conforme al respecte al pluralisme polític recollit en la
Constitució de 1978.
El moment històric que vivim ens parla d’empresonats, inhabilitats, imputats i exiliats per haver
posat urnes. Cal recordar que convocar un referèndum no és cap delicte, perquè com a delicte
es va derogar, concretament, a través d’una reforma del codi penal que el govern socialista de
Zapatero, l’any 2005, va impulsar amb una majoria claríssima al Congrés de Diputats. També
hem vist la repressió en el fet de censurar el debat polític en un Parlament, mentre ens diuen
que vivim en una democràcia; per demanar calma a uns manifestants pujats en un vehicle de la
Guardia Civil, uns vehicles que hores abans tenien els sostres plens de periodistes a qui ningú
mai va demanar raons, esdevenint així un greuge comparatiu inexcusable; per manifestar-s’hi
en ús d’un dret fonamental com és el de la manifestació; per penjar una pancarta o fer cançons.
Tanmateix, aquests moments, que vivim amb insòlita perplexitat, ens parlen d’homes i dones
imputades, empresonades i exiliades, per muntatges policials, sense proves o amb informes
fantasiosos, provocant que persones innocents pateixin repressió, sent empresonats o
confinats sense motiu, sent víctimes d’escarni públic a càrrec de certs mitjans de comunicació
que són part d’aquest engranatge: les clavegueres de l’estat. I, tanmateix, en aquests
moments, veiem com la cúpula judicial de l’Estat interpreta i manipula les lleis per avalar
aquesta repressió, fent política, quan no és la seva feina.
El darrer cas ha estat el de la Tamara Carrasco, que ha patit un inhumà i insuportable calvari
de dos anys per una acusació de terrorisme que es fonamentava en un àudio de whatsapp,
xiulets grocs i paperetes de l’1-O. Com no podia ser d’un altra forma, la jutgessa ha absolt
Tamara Carrasco, que hauria de ser indemnitzada per l’Estat i a qui cap mitjà de comunicació
ha demanat disculpes després de les calúmnies que en el seu moment van dirigir contra la
seva persona. Com tampoc hem escoltat a cap partit polític fer-ho. En política no tot s’hi val, i
massa sovint veiem com notícies falses i manipulacions, som a l’era de les fake news, o, com
en aquests cas, flagrants muntatges policials de les forces de seguretat d’un Estat pretesament
democràtic, són utilitzades per atacar l’adversari polític en l’exercici de la seva legítima llibertat
d’expressió, de reunió o manifestació, i de la seva legítima i democràtica ideologia.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els següents
acords:
1.
2.
3.
4.
5.

El rebuig unànime de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la repressió de la
dissidència política.
El rebuig unànime de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la judicialització de la
política.
Sol·licitar al Govern Central, la derogació immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana,
coneguda com a Llei Mordassa.
Donar suport públicament a les causes per a l’amnistia dels represaliats
independentistes i que aquest suport s’activi d’alguna forma en el territori.
Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Parlament de Catalunya i a
la Sra. Tamara Carrasco, com a víctima que és de la repressió institucional de l’Estat
Espanyol.

El regidor, Sr. Francesc-Xavier Pascual i Soriano, explica la moció.
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Després un debat, el Ple de la Corporació acorda desestimar la moció per dotze vots en
contra: Onze del PSC-CP i un de Ciutadans. Voten a favor els cinc regidors de Construïm, els
dos d’ERC i el regidor de Fem Poble.
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