Ajuntament de Mataró

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL QUE MATARÓ S’ADHEREIXI A
LA CAMPANYA #SEIENTLLIURE
Seguint el criteri de la Fiscalia, el passat dia 2 de novembre la jutgessa de l'Audiència
Nacional Carmen Lamela va dictar presó incondicional per als consellers Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles
Mundói Meritxell Borràs, i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila.
Fets que han merescut la condemna de la ciutadania, institucions i partits politics en
general, tot i algunes lamentables excepcions com és el cas del Partit dels Socialistes
de Catalunya, a més del PP i C’s.
Anteriorment, la mateixa jutgessa ja havia dictat presó incondicional per al president de
l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La magistrada de
l'Audiència Nacional Carmen Lamela també en aquesta ocasió va fer cas a la petició
de la Fiscalia i envia a la presó als dos líders independentistes després d'una jornada
maratoniana de declaracions.
Aquests fets han comportat un continuo d’accions, mobilitzacions, manifestacions i
concentracions cíviques i pacífiques per exigir la llibertat dels consellers i dels dos
Jordis. D’aquesta manera, els ciutadans han donat una resposta rotunda per dir-li a
l’Estat espanyol i a la comunitat internacional que no accepten que el nostre govern
passi per aquesta situació simplement per haver deixat votar.
Tot això sense oblidar que altres quatre consellers i el mateix President de la
Generalitat es troben exiliats a Bèlgica.
A algunes localitats catalanes ja s’ha encetat una campanya anomenada #seientlliure,
consistent en reservar la primera fila dels seus espectacles pels presos polítics
catalans i les seves famílies. Aquest és el cas, per exemple del festival gironí “Ítaca
Cultura i Acció” que ha bloquejat aquests seients per oferir-los als representants de la
sobirania popular privats de llibertat pels seus ideals i deixarà les butaques sense
ocupar en cas que continuïn a la presó.
Davant de tot el que s’ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al
Ple Municipal els següents,
ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Mataró, a través de la Direcció de Cultura, es sumi a la
campanya “#seientlliure, espai reservat per la democràcia” i reservi deu seients de la
primera fila de tots els espectacles que organitzi, coorganitzi o participi mitjançant
conveni mentre els empresonats segueixin privats de llibertat.
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Segon.- Que als deu seient corresponents a les 10 localitats que no es posaran a la
venda s’hi col·loqui un rètol amb el nom de totes i cadascuna de les persones
empresonades.
Tercer.- Que a la publicitat dels espectacles s’hi faci constar l’adhesió a la campanya
“#seientlliure, espai reservat per la democràcia”, fent-hi constar que és a proposta
d’aquest Ple Municipal.
Quart.- Aquesta acció es comunicarà a la Presidència del Parlament, així com a totes i
cadascuna de les persones empresonades i a les entitats ANC i Òmnium Cultural.
No obstant, el Ple decidirà.

Quim Fernàndez i Oller
President GM de CiU
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