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Ciutadans presenta una moció de
rebuig «a la impunitat i la concessió
d'indults» als líders
independentistes
Consideren que els independentistes empresonats van fer un "cop a la
democràcia"

José Abadías, portaveu de Ciutadans a Rubí | RubiTV.cat
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Al ple municipal del proper dijous, corresponent al mes de febrer, Ciutadans presentarà una moció
en què rebutgen "la impunitat i la concessió d'indults" als encausats, que estan essent jutjats
durant aquests dies, "pel cop a la democràcia", tal com expliquen en un comunicat.
José Abadías, portaveu del grup municipal, assegura que la concessió d'indults a aquestes
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persones "vulneraria el principi d'igualtat davant la llei".
La formació taronja considera que, amb les seves decisions i actes, els polítics independentistes
que es troben empresonats "van propiciar una crisi institucional sense precedents a Espanya", i
assenyala que "no se n'han penedit", cosa que demostraria, segons Abadías, un "menyspreu a la
llei, la democràcia i la convivència".
Per a Ciutadans, el principi d'igualtat davant la llei és una norma bàsica de la democràcia, i per tant
és "imprescindible eliminar qualsevol indici d'impunitat en el comportament dels polítics".
L'actuació i el comportament dels líders independentistes, segons Ciutadans, representa "un
menyspreu a la Constitució, l'Estatut i el principi de sobirania nacional".
La moció es presentarà a ajuntaments d'arreu del país en els plens municipals d'aquest mes,
coincidint amb el judici als independentistes presos.
Ciutadans ja va presentar, el mes de novembre, una moció al Congrés dels Diputats, per exigir
que no s'indultessin els líders catalans en cas d'ésser condemnats, una moció que va ser
rebutjada
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167218/congres/rebutja/mocio/ciutadans/contra/indult/presos/i
ndependentistes) .
El passat 13 de febrer, l'endemà de l'inici del judici, la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament
de Catalunya també va rebutjar totes les propostes de resolució presentades per la formació
taronja per rebutjar el "cop a la democràcia" dels plens del 6 i 7 de setembre de 2017 i "contra la
impunitat i l'indult dels independentistes encausats pel cop a la democràcia a Espanya durant el
setembre i l'octubre del 2017".
En aquesta Comissió es van viure alguns moments de tensió quan la diputada rubinenca Sònia
Sierra va comparar els independentistes amb els nazis (https://www.parlament.cat/web/canalparlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8315163&p_cp2=8316466&p_cp3=8316471) .
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