Instància a l’Ajuntament de Cornellà

La retirada de pancartes el dia 15-9-2017 per part de la brigada municipal és un
atemptat contra la llibertat d’expressió que les seccions locals de l’Assemblea
Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Súmate, ERC i PDECat, denunciem
davant l’Alcalde de la nostra ciutat. Aquestes pancartes, així com cartells i
altres elements, formen part de la campanya del referèndum
d’autodeterminació convocat pel Parlament de Catalunya.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental que no pot ser trepitjat per cap
diligència de la Fiscalia General de l’Estat espanyol apel·lant a inexistents
instruccions del Tribunal Constitucional. Aquest Tribunal ha suspès de manera
cautelar la llei del Parlament de Catalunya esmentada, però la convocatòria de
referèndums no és cap delicte. El Partit Popular, abusant de la seva majoria
absoluta, va introduir al Codi Penal la convocatòria de referèndum com a
delicte, el desembre de 2003. Però el 2005 el Partit Socialista va anul·lar-lo,
afirmant que la convocatòria d’un referèndum no té l’entitat suficient per a ser
considerat delicte, amb la llei orgànica 2/2005 de 22 de juny de modificació del
Codi Penal, que és la llei que hi ha vigent actualment.

Amb aquests antecedents és incomprensible que l’Ajuntament de Cornellà
reprimeixi un dret fonamental reconegut per la Declaració Universal dels Drets
Humans com és la llibertat d’expressió i no s’hagi negat a acceptar les
diligències ordenades per un Fiscal General, Sr. Maza, que va ser reprovat pel
Congrés de Diputats, amb el vot del PSOE, fa uns mesos, per les seves
ingerències contra la investigació de casos de corrupció del Partit Popular.

Els signants, defensem el dret a votar el proper dia 1 d’octubre tant als
partidaris del sí a la independència com als contraris. I fem notar que l’actitud
repressiva de l’Estat Espanyol perjudica a aquests darrers que, contra la seva
voluntat, es veuen identificats amb posicions contràries basades en la força,
trepitjant les llibertats fonamentals, tal com va assenyalar el catedràtic de Dret
Constitucional de Sevilla, Javier Pérez Royo, i no poden defensar la continuïtat
de Catalunya a Espanya per la voluntat de la majoria dels seus ciutadans.

Per totes aquestes raons sol·licitem que es respecti la llibertat d’expressió a la
nostra ciutat i que cap treballador municipal es vegi obligat a retirar cap dels
nostres cartells, pancartes i altres elements de difusió, com tampoc els del
signe contrari.

ANC

Òmnium Cultural

Súmate

ERC

PDECat

