
Des tot Europa responen a la crida de militants, obrers i 
sindicalistes de tots els pobles de l'Estat espanyol: 

Per la llibertat immediata dels militants i càrrecs 
representatius catalans! 

Per el cessament de la persecució judicial en 
nom de l'article 155 de la Constitució! 

Companys i companyes, 

Ens dirigim als militants i responsables obrers que a tot Europa 
segueixen incrèduls els esdeveniments que es succeeixen a 
Espanya per convidar-vos a participar en aquesta exigència. 

Som militants obrers sorgits de tots els pobles de l'Estat espanyol 
(d'Andalusia, Castella, Catalunya, Euskadi, País Valencià ...). Tenim 
diferents opinions personals sobre els esdeveniments de Catalunya 
i fins i tot sobre el dret d'autodeterminació del poble català, però tots 
i totes defensem els drets democràtics i per això exigim la llibertat 
immediata de tots els militants i càrrecs representatius catalans i la 
fi immediata de les accions judicials en contra d’ells. 

Hi ha centenars de persones processades. Dos consellers del 
Govern català segueixen a la presó, tres a llibertat amb fortes 
fiances, cinc refugiats a Bèlgica per eludir la seva detenció. Dos 
membres d'associacions que defensen la independència de 
Catalunya estan presos. Centenars d'alcaldes estan processats. I 
s'anuncien més processos a diputats i exdiputats catalans, a 
professors ... 

Per a nosaltres, tot atac als drets democràtics més fonamentals, 
qualsevol atac al dret a expressar lliurement les pròpies opinions i 
defensar-les -amb la mobilització si fos necessari-, arreu de l'Estat 
espanyol, constitueix una amenaça per a la classe obrera de tot el 
estat espanyol i de tots els pobles. 

Quan es desplega a tot Europa una ofensiva sense precedents 
contra totes les conquestes socials de la classe obrera, en el 
moment en què a Espanya, tots els drets aconseguits per la classe 
obrera després de la mort de Franco són brutalment qüestionats, 
considerem el nostre deure de militants obrers responsables fer el 
nostre l'exigència de llibertat immediata dels presos i del cessament 



de la persecució judicial. I ho defensem vinguem d'on vinguem, i, 
repetim-ho, tinguem la opinió personal sobre el fonament del dret 
d'autodeterminació dels pobles d'Espanya. 

En donar aquest pas, som conscients que contribuïm a desmuntar 
el parany de la divisió dels pobles que ens posa una monarquia en 
profunda crisi per tal d'imposar una nova reforma de pensions i una 
altra nova reforma laboral. 

Convençuts que tot atac a les llibertats fonamentals és utilitzat 
immediatament per destruir els drets i conquestes de la classe 
obrera, ens correspon, com a militants vinguts de tot l'Estat 
espanyol (d'Andalusia, Castella, Catalunya, Euskadi, País Valencià 
...), unir forces per superar els obstacles que s'oposen a la lluita 
comuna i fraterna de tots els pobles de l'Estat espanyol pels seus 
drets socials i democràtics fonamentals; 

Conscients del lloc que la lluita de la classe obrera espanyola pels 
seus drets i per la democràcia ocupa des de fa decennis al cor de la 
classe obrera de tot Europa; 

Conscients de la importància que revesteix la defensa dels drets 
democràtics més fonamentals quan en tot el continent hi ha una 
ofensiva sense precedents contra els drets dels treballadors; 

Vam decidir dirigir-nos a vosaltres, militants i responsables obrers 
de tots els pobles d'Europa per demanar-vos que participeu, de la 
manera que cregueu oportuna, en la nostra crida: 

Llibertat immediata i incondicional de tots els militants i càrrecs 
representatius catalans empresonats i cessament de les diligències 
judicials en nom de l'article 155 de la Constitució. 

Llancen aquesta Crida 

Des de tot Europa es pronuncien per la llibertat immediata dels 
presos polítics catalans 

La campanya "per la llibertat immediata dels militants i càrrecs 
representatius catalans, pel cessament de la persecució policial", 
continua i s'amplia 

 



Comunicat de la delegació presos polítics catalans 
Centre Penitenciari Madrid VII - Estremera (Madrid), 1 
de març de 2018 

Una delegació del Comitè per l'Aliança de Treballadors i Pobles 
(CAPT) ha presentat aquest dijous davant la presó d'Estremera la 
campanya de recollida de signatures que acaba de llançar a tot 
Europa per reclamar la llibertat dels quatre líders independentistes 
catalans empresonats, la fi de les actuacions judicials contra el 
procés català i l'aixecament del 155 a Catalunya. 

La campanya ha recollit fins ara més de 500 signatures de 
responsables i sindicalistes de tots els nivells a l'Estat espanyol i a 
Europa "i el nostre compromís és estendre-la a nivell internacional, 
perquè no podem acceptar que hi hagi gent a la presó per les seves 
conviccions polítiques, al marge que puguem compartir-les o no ", 
ha assenyalat Phillipe Navarro, sindicalista de la funció pública de 
sanitat a Lió, que formava part de la delegació. 

Els advocats Miguel González i Rosa Maria Guàrdia han pogut 
presentar personalment la campanya a Oriol Junqueras, a qui han 
visitat al centre penitenciari. "Ens ha impressionat la seva fortalesa i 
la seva dignitat", ha assegurat González, que ha insistit que cap 
dels empresonats pel procés català "mereix la condemna de presó 
preventiva per un delicte que en cap cas pot considerar-se de 
rebel·lió, ni sedició ni prevaricació ". González ha posat de manifest 
la "injustícia afegida" que els familiars hagin de fer 1.200 
quilòmetres per poder visitar-los. "Demanarem, a l'espera de la seva 
posada en llibertat, que siguin traslladats a centres penitenciaris 
catalans". 

En nom del CATP, Àngel Tubau, barceloní resident a París, ha 
denunciat la deriva repressora de l'Estat espanyol "després del llarg 
esforç per la recuperació dels drets socials i democràtics després de 
la mort de Franco. Avui tot això torna a estar amenaçat ". Tubau ha 
parlat directament de "presos polítics" i ha subratllat que en 
democràcia "cal poder defensar-se no només amb el pensament, 
sinó també amb l'acció i la mobilització". 

Una mobilització que Jesús Béjar, sindicalista de Madrid, ha fet 
extensible a altres lluites per la dignitat de la classe obrera i la 
defensa de les llibertats polítiques davant l'onada "repressiva i 
repressora" de l'Estat. Ha posat com a exemple "el segrest de 



llibres, condemnes a rapers, la censura en una fira d'art o els 
gairebé 500 dies de presó preventiva del cas Alsasua". Béjar 
considera "una obligació" exigir la llibertat dels presos "i que acabi la 
repressió contra el poble de Catalunya i tots els treballadors", també 
amb un esment a les mobilitzacions dels pensionistes d'aquests 
últims dies. 

Nota: A la delegació van participar també Juan Miguel Fernández, 
sindicalista a Madrid i Ángel Pasero d'Unió Cívica per la República  


