
 

 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB, TXB I ERC-
AM ENFRONT DE LA INJUSTÍCIA I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT. 
 
El passat dilluns 16 d’abril va fer sis mesos de l’entrada en presó preventiva de 
Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, president d’Òmnium i de l’Assemblea Nacional 
Catalana, acusats d’un insostenible delicte de sedició. A aquest empresonament el 
va seguir l’acusació de rebel·lió al govern de la Generalitat de Catalunya que ha 
portat a mig govern, Vicepresident inclòs, a presó preventiva i a altra meitat, amb 
el President al capdavant, a l’exili: Dolors Bassa, Antoni Comín, Carme Forcadell,  
Joaquim Forn,  Anna Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí,  Lluís Puig,  Carles 
Puigdemont,  Raül Romeva,  Marta Rovira Josep Rull,  Meritxell Serret i Jordi Turull.  
 
El mateix ha passat al Parlament amb l’empresonament de qui n’havia estat la seva 
Presidenta i l’exili de dues que n’eren diputades. L’espiral repressiu ha anat creixent 
i la cacera de bruixes s’estén a alcaldes i regidors, tuiters, rapers, jutges, pallassos, 
participants en els CDR’s... que són acusats rocambolescament de delictes d’odi, de 
desobediència, de malversació, de rebel·lió, de sedició i d’emprar la violència; 
criminalitzant la ideologia independentista i la ideologia republicana, perseguint un 
moviment que ha estat democràtic, cívic i pacífic des de la seva gènesi. 
 
Des del passat mes d’octubre al Passeig de l’Església de la nostra vila – davant de 
Cal Pere Vell - , un grup de persones es troben cada dilluns a les vuit del vespre per 
exigir la llibertat dels presos polítics, on tothom hi és benvingut i on tothom qui ho 
vol pot hi pot participar, prenent la paraula, cantant una cançó, llegint una carta o 
recitant un poema. Com a la resta de Catalunya, entre la ciutadania de Begues el 
llaç groc s’ha convertit en un símbol de solidaritat amb els presos polítics i les seves 
famílies i de denúncia de la repressió i l’ombra de sospita que s’està estenent sobre 
tota la dissidència política. 
 
L’Ajuntament de Begues com a institució més propera a la ciutadania no ha restat 
mai aliè a les problemàtiques que afecten a la nostra societat i sempre s’ha 
posicionat enfront de la injustícia i en defensa de la llibertat. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament de Begues 
l’adopció dels següent ACORDS: 
 
Primer.- REFERMAR el compromís de l’Ajuntament de Begues amb els valor 
democràtics, cívics i pacífics. 
 
Segon.- DENUNCIAR la regressió dels drets i llibertats democràtiques i la 
instrumentalització política de la justícia a l’estat espanyol. 
 



 

Tercer.- INSTAL·LAR una pancarta amb un llaç groc i el lema “US VOLEM A 
CASA” al balcó de l’ajuntament. 
 
Quart.- RECOLZAR la concentració dels dilluns a les vuit del vespre al Passeig de 
l’Església per exigir la llibertat dels presos polítics i posar a disposició l’equip de 
megafonia municipal.  
 
Cinquè.- TRAMETRE aquest acord a les entitats de Begues, a les entitats 
municipalistes, a Òmnium i a l’Assemblea Nacional Catalana, als grups 
parlamentaris del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, als 
exiliats i presos polítics i a les seves famílies. 


