
 

MOCIÓ EN DEFENSA DELS REPRESALIATS I CÀRRECS PÚBLICS 
ENCAUSATS PER L’1 D’OCTUBRE  

L’1 d’octubre de 2017 més de dos milions de catalans i catalanes van votar en 
referèndum seguint el mandat del Parlament, a la qual cosa el govern de l’Estat va 
respondre amb violència policial i una causa general contra l’independentisme que 
ha comportat, des de llavors, més de 3.000 encausats, els quals han hagut d’afrontar 
persecució, multes, presó i  exili.  
 
La repressió, la judicialització i la criminalització del moviment independentista no 
s’ha aturat, i l’intent d’inhabilitar càrrecs públics escollits democràticament per la 
ciutadania tampoc. Així el passat 23 de setembre es feia públic que la Fiscalia de 
Tarragona  ha presentat recurs contra la sentència absolutòria de l’alcalde de 
Roquetes pels fets de l’1 d’octubre. De fet demana repetir el judici amb un altre jutge. 
Aquest no és el primer cas, ni serà el darrer, perquè a Girona, la Fiscalia també va 
recórrer contra l’absolució de l’alcaldessa de Roses, el gener passat. 
 
La Fiscalia de Tarragona amb la seva demanda no només desautoritza la jutgessa 
del penal de Tortosa, sinó que intenta condicionar futures resolucions de causes 
pendents relacionades amb l’1 d’octubre que té assignades aquest jutjat, com és el 
cas de l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i el seu tinent alcalde, Albert Salvadó.  
 
Tots dos van ser acusats per la Fiscalia per col·laborar i cedir locals municipals per 
al referèndum de l’1 d’octubre, fet pel qual demanava 4.500 € de multa per 
desobediència i un any i quatre mesos d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic, 
a Josep Caparrós i a Salvadó 3.000 € de multa i un any d’inhabilitació. 
Posteriorment, l’advocacia de l’Estat ha incrementat aquesta demanda, afegint el 
delicte de prevaricació, i una petició d’inhabilitació de 15 anys i 13 anys i tres mesos 
dels seus càrrecs i de responsabilitat pública, respectivament, a banda de multes de 
14.400 € i 10.800€. 
 
Malauradament aquests no són els únics processos judicials oberts per l’1 d’octubre 
a representants públics de les Terres de l’Ebre; l'ex-secretari d'hisenda Lluís 
Salvadó, que ja ha estat processat per malversació, revelació de secrets, 
prevaricació i desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resta 
pendent de judici oral després d’haver hagut d’afrontar una fiança milionària. 

La inhabilitació dels màxims representants públics de pobles com Roquetes i la 
Ràpita, que van ser víctimes de la violència policial l’1 d’octubre, és un intent de la 
judicatura de modificar la voluntat i representativitat política de la ciutadania, la qual 
va escollir lliurement uns representants als quals se’ls pretén apartar del càrrec i 
impossibilitar que es presenten en futures eleccions. 

Els poders de l’Estat haurien de saber que podran seguir inhabilitant, prohibint, 
multant o empresonant ciutadans,  però no podran inhabilitar les seves idees, ànsies 
de justícia i voluntat per seguir treballant per l’autodeterminació del país. 

Per tots aquests motius, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
proposa al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre  l’adopció dels següents: 

 



 

ACORDS 

Primer.- Donar suport a totes les persones represaliades i  exigir l’amnistia per a 
totes elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions 
policials, es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat 
dels presos i preses polítiques.  

Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia 
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret 
d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i 
administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió 
d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita 
democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, 
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en 
vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la 
seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del 
dret d'autodeterminació de Catalunya. 

Tercer- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta 
la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de 
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa 
d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat 
democràtica 

Quart.- Expressar el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia 
en totes les seves expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la 
discrepància política, sempre de forma pacífica. 

Cinquè.- Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals.  

 

 

 

 

 

 

 

Laura Fabra i Verge 

Portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana 
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