
Moció de la CUP de suport a la República i a les preses polítiques 

Atès que el passat 27 d’octubre el parlament de Catalunya va aprovar una
proposta de resolució que assumia la constitució de la República Catalana,
en  aplicació  de  la  Llei  de  transitorietat  jurídica  aprovada  pel  mateix
parlament sobirà.

Atès  que,  paral·lelament,  al  Senat,  PSOE,  PP,  i  Ciutadans  aprovaven
l'aplicació de l'article 155 que pretén cessar al President de Catalunya, als
consellers  així  com la intervenció de les  finances i  mitjans públics  entre
d'altres mesures que s'aniran desenvolupant.

Atès que el dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional Espanyola va decretar
presó per a vuit membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya.
L’Audiència  Nacional  va  decretar  presó  incondicional  sota  els  infundats
delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, pel vicepresident
de  la  Generalitat  i  President  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Oriol
Junqueras, i els consellers i conselleres del legítim Govern de Catalunya Raúl
Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó i
Meritxell Borràs.

Atès que el dia 3 de novembre, l’Audiència Nacional Espanyola va ordenar la
detenció del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels consellers
i conselleres Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.

Atès  que  en aquest  estat  d'excepció,  on la  repressió,  les  amenaces,  les
detencions, i les intervencions de l'estat espanyol són una realitat -malgrat
les  aprovacions  realitzades  en  el  parlament  de  Catalunya,  sobirà-,  els
municipis  esdevenen  fonamentals  per  defensar  els  nostres  drets  civils  i
polítics.

És per tot això que proposem els següents acords:

1. Reconèixer  la  proclamació  de  la  República  Catalana  aprovada  pel
Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017 i posar-se al costat
de les seves institucions.

2. Rebutjar les ingerències a la República Catalana per part de l'estat
espanyol així com l'intent d'intervenció de les institucions. Així doncs,
l'Ajuntament posarà tots els mitjans i eines necessàries per impedir la
intervenció  de  les  institucions  catalanes  i  per  fer  efectiva  la
República.



3. Impulsar totes les mesures i posar tots els instruments necessaris per
facilitar l'inici i desenvolupament del Procés Constituent endegat per
acord del Parlament de Catalunya.

4. Exigir  la  llibertat  immediata  de  totes  les  preses  polítiques
empresonades  per  l’Estat  espanyol  com  a  conseqüència  del
Referèndum de l’1-O i de l’aplicació dels seus resultats: Jordi Sànchez,
Jordi  Cuixart,  Oriol  Junqueres,  Jordi  Turull,  Raül Romeva, Josep Rull,
Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

5. Mentre hi hagi preses polítiques, l’ajuntament penjarà una pancarta a
la  façana  de  l’edifici  principal  (plaça  Major  1)  on  se’n  demani  la
llibertat.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde, GM de la CUP

Manresa, 12 de novembre de 2017


