NOTA DE PREMSA

L’estat espanyol s’acarnissa amb els presos polítics catalans
8 de desembre de 2020
En una resolució que no respecta els tribunals competents, la independència judicial
ni el principi de jerarquia i que vulnera greument el dret de defensa, com assenyala
la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya,1 el Tribunal Suprem espanyol ha retirat
als presos polítics catalans2 una sèrie de mides previstes en la legislació vigent per
atenuar el règim carcerari i que el jutjat de vigilància penitenciària corresponent ja
havia acordat. Amb una innegable intenció d’humiliar els presos polítics catalans i
sense poder amagar el biaix ideològic dels seus arguments, el tribunal espanyol
al·lega, entre altres coses, que aquells no s’han penedit dels seus actes ni s’han
reeducat, uns requisits que ni la mateixa llei no preveu.3 Aquesta injusta actuació
dels jutges espanyols amb els presos polítics catalans ha estat denunciada inclús
per Amnistia Internacional.4
Com una mostra més de cinisme i de les connexions entre el poder judicial i el
poder executiu, la resolució no s’ha fet pública fins que al parlament espanyol s’han
aprovat els pressupostos generals, amb el suport imprescindible d’Esquerra
Republicana de Catalunya, partit al que pertanyen alguns dels presos polítics i que
encara confia en una solució negociada a la situació política catalana. Un cop el
govern espanyol ja ha pogut prescindir del suport del partit català, el Tribunal
Suprem ha endurit la situació carcerària dels empresonats.
Cal recordar que l’origen de la resolució del Tribunal Suprem és un recurs del
Ministeri Fiscal, que s’ha oposat sistemàticament a totes les decisions favorables als
presos independentistes. L’opressió dels polítics independentistes és resultat, doncs,
de l’actuació coordinada del Govern espanyol (de qui depèn el Ministeri Fiscal) i del
Tribunal Suprem.
Dos altres fets evidencien encara més la voluntat de menysprear i humiliar els
presos polítics catalans: la resolució del Tribunal Suprem va ser filtrada als mitjans
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de comunicació abans de transmetre-la a la defensa, i una associació de fiscals va
publicar una sèrie de tweets fent burla de la situació dels presos.5

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una organització civil que agrupa ciutadans catalans
d’ideologia diversa favorables a la independència de Catalunya. L’ANC, independent dels partits
polítics i les institucions governamentals catalanes, és l’entitat que ha organitzat les
manifestacions pacífiques i massives en suport a la independència de Catalunya cada Onze
de Setembre, dia de la festa nacional catalana. Quedem a la seva disposició per a més
informació: ancsuisse@gmail.com.
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