Som feministes, som assembleàries, som activistes,
som plurinacionals i lluitadores socials.

NOTA DE PRENSA

COMUNICAT SOM PODEM CATALUNYA CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTÍCA
Des de Som Podem Catalunya volem manifestar públicament el nostre rebuig davant l’onada
repressiva de l’Estat i les instàncies judicials contra càrrecs i electes catalans. La sentència de
presó provisional dictada pel jutge Llarena, acusant d’un inexistent delicte de rebel·lió a Dolors
Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull és una mostra inadmisible de
judicialització de la política per part del poder judicial de l’Estat. Tot i les nostres evidents
diferències polítiques amb el procés català i amb l’òrbita de l’antiga Convergència, el que hem
viscut aquesta tarda a Catalunya és un atac que va en contra dels valors més elementals de la
democràcia i els Drets Humans.
Aquesta nova onada de repressió judicial, se suma a la viscuda mesos enrere que ja va portar a
presó incondicional o a l’exili a diverses figures de la política catalana. No oblidem tampoc
l’assetjament que han patit altres persones com és el cas de Pablo Hasel o Valtonyc, acusats
injustament d’enaltiment del terrorisme per fer denúncia social amb la seva música. No
oblidem tampoc els joves d’Alsasua que ja porten 494 dies a presó, com tampoc oblidem
l’assetjament i la persecució que han patit usuaris i usuàries de twitter com va ser el cas de la
Cassandra Vera.
Ens trobem davant d’una onada de repressió sense límits, instrumentalitzada pel govern
corrupte del Partit Popular, que no dubta en utilitzar el poder jurídic per perseguir tota mostra
de dissidència política o social contra el seu govern. Des de Som Podem Catalunya seguirem
lluitant cada dia, políticament i al carrer, per defensar el drets socials i els valors democràtics
elementals del nostre país.
Per últim volem manifestar la nostra solidaritat amb les persones afectades i les seves famílies.
Animem a tota la ciutadania a sumar-se a les mobilitzacions pacífiques convocades a tot
Catalunya per mostrar el rebuig de la societat davant d’aquest nou atac contra la democràcia.
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