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EXIGIM LA IMMEDIATA POSADA EN LLIBERTAT 

DE JORDI CUIXART (ÒMNIUM) I JORDI SÀNCHEZ (ANC)
COMUNICAT D’EUIA 

A quest dilluns 16 d'octubre una jutgessa de l'Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictat pre-
só incondicional i sense fiança per als presidents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi 

Sànchez, i d’Òmnium Cultural (OC), Jordi Cuixart, acusats de sedició en ser considerats els principals 
promotors de les protestes dels dies 20 i 21 de setembre, distorsionant la realitat d’unes manifestaci-
ons que van ser pacífiques, i on precisament van ser els presidents d'aquestes entitats els qui van fer 
mediació amb les forces de seguretat i van conduir la protesta per vies democràtiques de defensa de 
la llibertat d’expressió i de reunió.

És absolutament intolerable en qualsevol democràcia empresonar portaveus de la societat civil per 
idees polítiques i manifestacions pacífiques. La judicialització de la política és un atac als drets i les 
llibertats de totes les persones, i és un greu error que ens allunya d'una solució política basada en 
el diàleg.

EUiA demanem la revisió judicial d’aquest acte i, en conseqüència, l'alliberament immediat dels presi-
dents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),  Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural (OC), Jordi Cuixart. 

EUiA rebutgem la judicialització de la vida política amb què el Govern del PP i diferents poders de 
l’Estat espanyol volen donar resposta a un conflicte que és essencialment polític, que requereix de 
solucions dialogades i  democràtiques, i un clar respecte a la separació de poders, per al restabliment 
de la normalitat democràtica i institucional.

EUiA fem una crida a la mobilització democràtica més àmplia de la societat catalana, per respondre 
de manera unitària i pacífica a qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals. En aquest sentit, 
cridem a participar a les mobilitzacions previstes per avui dimarts 17 d’octubre a pobles i ciutats a les 
20 hores (manifestació a Barcelona amb espelmes a Pg. de Gràcia/Diagonal. Punt de trobada a 
les 20h. davant del Palau Robert, Pg. De Gràcia, 107).


