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Al setembre,
tornem-hi....
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El passat dijous 28 de juliol, la Mesa del Par-
lament de Catalunya va acordar la suspen-
sió de la presidenta de la cambra, Laura Bo-
rràs i Castanyer, amb els vots d’ERC, PSC i la 
CUP, que van votar a favor d’aplicar l’article 
25.4 del Reglament del Parlament, que preveu 
la suspensió immediata dels diputats o dipu-
tades quan s’obre un judici oral per corrupció.

Malgrat que la suspensió de “tots els drets i deu-
res” com a diputada es preveu com a provisional 
i temporal, fins que conclogui el procés judicial, 
l’acord de la Mesa té conseqüències greus: la 
fins ara presidenta del Parlament no podrà vo-
tar, ni, per tant, representar als seus electors. 
Aquest episodi ha posat novament en evidència 
la divisió profunda dels partits polítics indepen-
dentistes en el front estratègic i antirepressiu.

El govern del Consell, reunit per valorar el pro-
cés polític i les raons que han conduït a la 
suspensió de la presidenta del Parlament, vol 
fer pública aquesta nota que clarifica els mo-
tius pels quals considera aquesta decisió un 

error greu i un nou pas enrere en la defensa de 
drets fonamentals dels representants indepen-
dentistes, que debilita el projecte compartit.

Aquesta conclusió es basa en les següents raons:

1- L’aplicació de l’article 25.4 del Reglament, 
sense tenir en compte el context excepcio-
nal d’emergència democràtica i de risc pels 
drets humans polítics que vivim, afavoreix de 
facto l’efectivitat del lawfare o ‘guerra jurídica’.

El lawfare, juntament amb la propagació de fake 
news (o notícies falses), són la principal estra-
tègia de l’estat per combatre el moviment inde-
pendentista, reprimir l’exercici del dret a l’auto-
determinació i impedir l’efectivitat del mandat 
de l’1-O. Aquesta estratègia consisteix en l’ús 
de la llei i dels procediments legals per part 
dels agents de la justícia per investigar o per-
seguir -de manera no neutral sinó políticament 
motivada- a qui és declarat enemic, amb l’ob-
jectiu polític d’eliminar la dissidència, el liderat-
ge o el pluralisme ideològic. Per tant, l’ordena-
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ment jurídic es manipula per donar aparença 
de legalitat a la persecució dels opositors polí-
tics. L’adversari sovint és víctima d’investiga-
cions judicials prospectives, imputat judicial-
ment amb acusacions fabricades o agreujades 
amb la finalitat d’inhabilitar-lo per l’exercici del 
seu càrrec polític o amb finalitats electoralistes.

El lawfare utilitza l’aparença d’institucions de-
mocràtiques i d’un estat de dret per subvertir-los 
i debilitar-los des de dins: d’aquí se’n deriven 
les dificultats de combatre’l i destapar els veri-
tables objectius que s’amaguen darrere d’una 
imputació o cas concret. Per aquest motiu, és 
incompatible amb la democràcia i els drets fo-
namentals, ja que es basa en l’abús del dret 
positiu i dels procediments legals per aconse-
guir finalitats polítiques il.legítimes. És el con-
trari de la recerca de la justícia. La presentació 
arbitrària de demandes o imputacions crimi-
nals sense proves tenen per propòsit intimidar 
i frustrar les aspiracions dels adversaris polítics, 
així com propagar el temor a patir difamacions 
que, en última instància, desincentiven l’emer-
gència de nous lideratges. La llei esdevé el nou 
camp de guerra legal al marge de la democràcia.

A Catalunya, la criminalització del dret a la pro-
testa, de la llibertat ideològica i d’expressió, la 
vulneració dels drets dels electors per impedir 
l’efectivitat dels resultats electorals o la inves-
tidura de candidats a la presidència, així com 
l’espionatge massiu i les suspensions de re-
presentants independentistes constitueixen 
proves més que concloents de lawfare. El dic-
tamen del Grup de Treball de Detencions Arbi-
tràries de l’ONU i l’Informe Cilevics del Consell 
d’Europa han confirmat violacions dels drets 
humans per part de l’estat espanyol que en-
caixen en aquest patró repressiu antidemocràtic.

No hi ha cap element objectiu que faci pensar 
en un canvi de cicle que posi fi a aquesta política 
repressiva de l’exercici de drets humans indivi-
duals i col.lectius. Ni amnistia, ni autodetermina-

ció, ni reconeixement de les violacions de drets 
humans, ni voluntat de reforma constitucional o 
legal que afavoreixi el reconeixement i la lliber-
tat col.lectiva. Cap dels compromisos que ha ad-
quirit el govern espanyol a la Taula de Diàleg no 
assenyala a un compromís sòlid i real amb la fi 
de la repressió. No només es continua negant la 
legitimitat del referèndum d’autodeterminació i 
del mandat de l’1-O; també s’impossibilita qual-
sevol altra alternativa d’expressió de la llibertat 
col.lectiva per decidir el nostre futur com a poble.

En aquesta situació, l’aplicació d’una norma regla-
mentària que en un context de democràcia plena 
podria tenir una altra finalitat es converteix en un 
instrument que afavoreix l’eficàcia del lawfare.

2- En un context de lawfare, el que esdevé re-
llevant no és l’objecte de persecució (el delicte 
concret que s’imputa) sinó la motivació no im-
parcial de la persecució judicial contra una per-
sona determinada (en aquest cas la presidenta 
del Parlament) amb els objectius abans descrits.

Les investigacions prospectives i les peticions 
de penes desproporcionades pretenen assolir 
l’objectiu declarat per part de l’estat: “decapitar” 
el moviment polític independentista -segons les 
explícites declaracions de la vicepresidenta del 
govern espanyol Sáenz de Santamaria el 2017- 
eliminant els seus lideratges i, molt especialment, 
aquells que l’estat identifica com a potencialment 
perillosos i que no són fàcilment substituïbles.

L’existència d’un poder judicial polititzat explica 
que aquest no es comporti com un poder de l’es-
tat imparcial sinó, sovint, com un instrument al 
servei d’un projecte polític particular. En aquest 
sentit, el recurs a la corrupció per combatre els 
adversaris polítics és una estratègia ben cone-
guda en contextos de lawfare. En entorns sem-
blants, és a dir, d’estats democràtics fallits amb 
poders judicials polititzats veiem sovint acu-
sacions de corrupció que s’utilitzen per desa-
creditar i combatre l’oposició política. Al Brasil, 
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per exemple, els judicis contra els presidents 
Lula de Silva i Dilma Rousseff són eloqüents 
en aquest sentit. Trobaríem molts casos en al-
tres països, també aparentment democràtics.

Tanmateix, cal aclarir que els delictes imputats a 
la presidenta del Parlament no es corresponen 
amb la definició de corrupció segons els estàn-
dards internacionals (l’organització Transparen-
cy International, per exemple, la defineix com 
“abús del poder confiat a representants per ob-
tenir beneficis privats”). En canvi, se li demanen 
penes de privació de llibertat i d’inhabilitació cla-
rament desproporcionades als fets en disputa.

En el nostre context de lawfare generalitzat, de 
criminalització de l’independentisme i de risc pels 
drets humans, especialment pels drets polítics, la 
càrrega de la prova hauria de recaure en l’estat. La 
presumpció d’innocència té molt més valor quan 
tenim sobrades raons per desconfiar de la motiva-
ció i fonaments arbitraris de qualsevol imputació 
criminal contra els lideratges independentistes.

3- L’article 25.4 del Reglament del Parlament és 
dubtosament compatible amb els drets humans 
polítics reconeguts al Conveni Europeu de Drets 
Humans i al Pacte Internacional dels Drets Ci-
vils i Polítics. Una disposició reglamentària és 
automàticament invàlida si contradiu el règim 
internacional de protecció dels drets humans.

La doctrina i jurisprudència consolidades en el 
dret internacional dels drets humans exigeixen 
un respecte especial a la presumpció d’innocèn-
cia que impedeix avalar que la majoria parlamen-
tària pugui suspendre a un representant electe 
sense proves concloents, com una sentència ju-
dicial condemnatòria. Aquesta precaució esdevé 
molt més rellevant en un context de sistemes de-
mocràtics fràgils o de lawfare i quan la suspensió 
afecta un representant de la minoria parlamen-
tària. La raó és evident: seria molt fàcil eliminar 
la dissidència política – i vulnerar els drets de 
les minories – per mitjà d’acusacions falses que 

permetessin forçar procediments judicials sense 
proves sòlides, abans que es dictés cap sentèn-
cia o que aquesta fos ferma, com una manera 
d’expulsar els adversaris polítics de les Cambres 
legislatives subvertint els resultats electorals.

Per això, organitzacions i tribunals internacio-
nals de defensa dels drets humans conside-
ren que calen raons prou sòlides per suspen-
dre o inhabilitar a un diputat per l’exercici de 
les seves funcions parlamentàries – i això fins 
i tot pressuposant l’existència d’un poder ju-
dicial imparcial i independent. No només es-
tan en joc els drets dels representants a exer-
cir els seus drets i mandat representatiu sinó 
els drets dels electors a ser representats, 
que és l’essència mateixa de la democràcia.
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        Canvis importants a nivell tecnològic
Estem en la recta final d’un llarg procés de canvis i 
novetats rellevants pel que fa a l’app del Consell. De fet, 
d’aquí a unes setmanes s’anunciarà aquesta actualitza-
ció de l’aplicació que incorporarà un sistema de verifi-
cacions que serà cabdal de cara als futurs processos de 
participació de tots els registrats.

Cal recordar la important tasca del Consell pel que fa a 
la tecnologia: des de l’app a la web, i la seva fortificació 
en referència a la seguretat. Estigues a l’aguait perquè 
serà molt important que t’actualitzis l’app del Consell 
quan t’ho comuniquem.

        #CatalanGate: mocions de 36 Consells Locals

        T’esperem a l’Arc de Triomf!

Trenta-quatre municipis (i un parell més al setembre) 
han aprovat les mocions presentades pels Consells Lo-
cals per denunciar i condemnar el cas d’espionatge de 
Pegasus perpetrat per l’Estat espanyol a independentis-
tes i activistes catalans. Aquests són els municipis que 
ja ho han aprovat i que representen  més de mig milió 
d’habitants:

Seguim treballant i preparant la concentració pel proper 
1-O. Enguany farà cinc anys del Referèndum d’autode-
terminació convocat de manera oficial pel Govern de la 
Generalitat a través de la Llei 19/2017, de 6 de setem-
bre, aprovada pel Parlament de Catalunya. El Consell 
ha anunciat una concentració unitària amb el suport 
de totes les entitats i associacions independentistes 
per al pròxim 1 d’octubre, commemorant-ne el cinquè 
aniversari. Serà a l’Arc de Triomf de Barcelona a les 17h 
i pretén reivindicar la victòria del referèndum d’autode-
terminació.

Ponts, Manresa, Riudoms, Cellera de Ter, Cabrils, Masdenverge, Sant Feliu de Pallerols, Taradell, 
Sant Hilari de Sacalm, Amer, Ametlla de Mar, Palafrugell, Figueres, Palau-Solità i Plegamans, 
Sant Cugat, Santpedor, Maspujols, Prats de Rei, Torres de Segre, Flix, Vic, Artés, Tortosa, San-
ta Eugènia de Berga, Prats de Lluçanès, Llinars del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, la Llacuna, 
Castellterçol, Arbúcies, Alella, Palafrugell-Regencós i al setembre s’hi sumaran la Garriguella i 
l’Esquirol.
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La institució republicana va voler sortir al carrer 
i donar suport a la iniciativa ciutadana “17-A Exi-
gim Responsabilitats” amb motiu dels cinc anys 
dels atemptats a Les Rambles de Barcelona i 
Cambrils.

La trobada ha estat davant de la seu de la Co-
missió Europea a Barcelona i ha compaginat 
l’expressió de suport a les víctimes (s’han llegit 
els seus noms i nacionalitats i guardat un minut 
de silenci) amb la reivindicació que les institu-
cions internacionals i europees s’impliquin en 
una investigació a fons dels atemptats que Es-
panya es nega a promoure. La finalitat d’aques-
ta investigació és garantir el dret a la veritat de 
les víctimes i de la societat, oferint respostes a 
punts foscos que encara no s’han aclarit, i asse-
gurar la no recurrència.

La consellera Aurora Madaula, que ha fet acte 
de presència a la concentració, ha expressat el 
seu suport a les víctimes i als seus familiars i ha 
declarat: “instem a les instàncies internacionals 
que investiguin els atemptats, ja que l’Estat es-
panyol no ho ha fet i encara hi ha moltes pre-
guntes sense resposta”.

L’estat que va co-
metre omissions 
greus en la pro-

tecció de la vida, 
ara no vol garan-
tir el dret a la ve-

ritat dels familiars 
de les víctimes.

Aquest 17-A, hem sortit al carrer
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Secció
Consell Local Rubí

L’Ajuntament de Rubí, amb el PSC 
al capdavant, crea els primers
repressaliats polítics
independentistes a la ciutat.
Els fets van ocórrec el propassat 22 d’abril 
quan, amb motiu dels actes de Sant Jordi, 
diversos companys del CDR local van penjar 
algunes estel.lades en una façana d’un edifici 
abandonat a la pl. del Doctor Guardiet.

Diversos vehicles de la Policia local van perso-
nar-s’hi i els agents van ordenar als membres 
del CDR de retirar les estel.lades. Davant la 
negativa dels companys del CDR adduint el 
dret a la llibertat d’expressió, els agents de la 
policia local, que en tot moment rebien ins-
truccions radiofòniques dels seus superiors 
van identificar als membres del CDR.

En els dies posteriors la majoria de les per-
sones identificades van rebre una multa per 
“incompliment de les ordres o requeriments 
formulats per les autoritats municipals o els 
seus agents”.

Cal dir que els propietaris de l’edifici abando-
nat on es van penjar les este.lades mai van 
presentar cap denúncia ni van demanar la 
retirada de les banderes.

Davant d’aquests fets, els partits i entitats 
independentites de la ciutat (CDR, ANC, OM-
NIUM, Consell Local Per La República, ERC, 
AUP i JUNTS) hem convocat una roda de pre-
msa conjunta per al 5 de setembre i deunciar 
els fets.

Al mateix temps, hem redactat un manifest, 
que publiquem en aquesta revista.
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Secció
Consell Local Rubí

Comunicat de premsa CDR, ANC, 
ÒMNIUM, Consell Local per la
República, ERC, AUP i Junts.

Les entitats i partits independentistes de Rubí volem denunciar l’actuació de la policia local en la 
vigília de la Diada de Sant Jordi, que s’ha traduït recentment en multes a diversos activistes.

El proppassat 22 d’abril, un grup d’activistes del Comitè de Defensa de la República (CDR) esta-
ven penjant estelades en un balcó d’un habitatge privat i deshabitat a la Plaça del Dr. Guardiet, on 
l’endemà hi hauria les paradetes de la Diada de Sant Jordi. No hi va haver cap avís a la policia ni 
queixa del propietari. Malgrat això, van aparèixer diversos cotxes de la Policia Local, que va dema-
nar als activistes despenjar les estelades. Davant la negativa a fer-ho, se’ls va identificar a tots. La 
major part de persones han rebut recentment una multa en virtut de l’article 43 de l’Ordenança de 
bon veïnatge i ús de l’espai públic a Rubí. En concret, es qualifica la negativa a retirar les estelades 
com una infracció greu per incompliment de les ordres o requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o els seus agents.

Les set entitats convocants d’aquesta roda de premsa volem manifestar:
1. Entenem que penjar estelades en un balcó privat no comporta cap dany a béns públics i no con-
travé cap ordenança municipal.
2. La Policia Local va actuar de manera desproporcionada i arbitrària. Desobeir una ordre il.legal 
d’un agent públic no por ser considerat com una infracció.
3. Els agents que van intervenir seguien ordres per ràdio del seu cap, que no era al lloc dels fets i 
no podia jutjar adequadament la situació.
4. Entenem que la demanda de retirada de les estelades i la subsegüent identificació dels activis-
tes es va produir per motius ideològics.

Davant d’aquesta actuació arbitrària contra l’independentisme, avui demanarem al ple municipal:
1. La reprovació de l’actuació de la Policia Local, des de la demanda de retirada de les estelades, 
fins a la seva qualificació com a infracció greu i la imposició de les multes.
2. La retirada de les multes als activistes.
3. El compromís de l’Equip de Govern a garantir que la llibertat d’expressió i manifestació no seran 
menystinguts per motius ideològics i que les actuacions dels funcionaris respectaran aquests 
principis democràtics bàsics.

En un context general de repressió continuada contra l’independentisme, exigim que l’Ajuntament 
actuï amb imparcialitat i d’acord amb la llei.

PROU REPRESSIÓ. INDEPENDÈNCIA!
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Estem preparant els actes del
cinquè anniversari del Primer

d’octubre a Rubí amb la resta
d’entitats i partits
indpendentistes.

Segueix-nos a les xarxes socials.

Secció
Consell Local Rubí



Consell per la República
L’informatiu, la revista del Consell Local de Rubí

Segueix-nos a:

     twitter          facebook                   instagram

          @consellrubi            Consell Rubi                   consellrubi
 

rubi@consellrepublica.cat
Redacció i maquetació:
Junta Rectora del Consell Local per la República de Rubí
Rubí, setembre del 2022


