Manifest CAP DONA EN L’OBLIT
A totes les dones i criatures que no hi són perquè han estat assassinades aquest sagnant 2018 ( 25
feminicidis als PPC (20 dones, 4 criatures i 1 home per defensar la seva neta)). Prou feminicidis. Ens
volem vives i lliures.

Avui 23 de novembre fa 8 mesos que la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, la Consellera
Dolors Bassa i els consellers Jordi Turull, Raūl Romeva i Josep Rull entraven per segona vegada a la
presó. 8 mesos de presó preventiva injustificable. Tothom sap que és un sense sentit. Una constant
vulneració de drets i llibertats de les preses, les exiliades i tot el poble. Ho sabem nosaltres, a Madrid
i a Estrasburg. Perquè continuen empresonades amb delictes inventats? La Carme està a la presó per
haver permès debats polítics al Parlament i per haver estat presidenta de l’ANC molts anys enrere
dels fets del Referèndum de l’1-O 2017. La Dolors i la resta d’empresonats polítics per la incapacitat
d’afrontar la realitat dels pobles que configuren el regne d’Espanya, territoris conquerits, territoris
sotmesos. Diumenge serà 25N, des d’aquí ens sumem a la reivindicació feminista “Juntes soscavem
l’ordre patriarcal!”. Sabem que els nostres cossos són el primer territori que aquest sistema
patriarcat vol sotmès..la Carme i la Dolors saben que les violències masclistes ens toquen a totes,
estan per tot arreu, físiques, psicològiques, verbals, subtils o sagnants, a casa, a l’escola, a la feina,
pels carrers i també a les institucions, als pilars de l’estat. Aquest 25N elles també estaran presents!
(A Mas d’Enric, la Carme ha organitzat una xerrada!). DONES LLIURES EN TERRITORIS LLIURES!

Avui, ens apleguem per denunciar la violència institucional que practica el Regne d’Espanya
a través de la repressió policial, l’abús de l’anomenat estat de dret i la judicialització de la
política. Una violència que, des de sempre a Catalunya, ha estat marcada per la mirada
heteropatriarcal que s’acarnissa amb les dones i tothom que és diferent o és als marges de la
societat. Estem revivint esfereïdes uns fets violents que ens recorden al passat immediat
més trist d’aquest Estat.
En aquests moments és més important que mai recordar les dones que ens han precedit i
que ens han obert camí en les diferents lluites, defensant sempre la llibertat. Les dones
polítiques republicanes que van viure l’exili, suportant la manca de reconeixement a la seva
tasca. Les dones dissidents de la dictadura que patiren vexacions, tortura i execucions i que
són enterrades encara en fosses que el Regne d’Espanya no permet exhumar. Les nostres
àvies que van veure com el món de la República que els oferia un futur ple de possibilitats
s’esfumava i es substituïa per un món domèstic fosc de reclusió i subsistència. Les
companyes i amigues que per desobeir lleis injustes de la transició ençà han estat
perseguides, empresonades i torturades en el nostre passat més recent.
Gràcies a totes elles, al seu compromís i valentia som avui aquí per denunciar que la
repressió exercida actualment contra el poble de Catalunya per part d’aquest estat autoritari
i antidemocràtic, que nega la diferència i que atia l’odi i la violència vers la ciutadania està
també impregnada de violència masclista. Un estat on la policia és capaç de pegar amb
porres de cintura cap amunt, disparar bales de goma o tolerar agressions feixistes. Un estat
que obliga a representants polítiques a marxar a l’exili per poder seguir pensar lliurement, i
per continuar fent de mare, en el cas d’una d’elles. Un estat que empresona la nostra recent
Presidenta del Parlament i les membres del Govern legítim de Catalunya, simplement per
haver facilitat que el poble de Catalunya pogués decidir el seu futur polític a les urnes.
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Avui, exigim el reconeixement per a les preses polítiques, exiliades i encausades. A totes
vosaltres, Carme Forcadell i Lluís, Dolors Bassa i Coll, Meritxell Serret i Aleu, Clara Ponsatí i
Obiols, Anna Gabriel i Sabaté, Marta Rovira i Vergés, Tamara Carrasco i Garcia, Ramona
Barrufet i Santacana, Anna Simó i Castelló, Meritxell Borràs i Solé, Mireia Boya i Busquet, i
totes les docents, veïnes i companyes represaliades, us diem que us tenim presents. Us diem
ben fort i clar que no esteu soles i que mai sereu invisibilitzades.
S’ha parlat molt de la memòria històrica pel tancament de la presó de la Model, a Barcelona.
Tanmateix, quasi cap mitjà s’ha fet ressò mai de les represaliades pel franquisme a les
presons de dones de La Trinitat i de Les Corts. No permetrem que es repeteixi l’oblit de les
dones. Ens conjurem per mantenir la memòria d’aquelles que van patir i que pateixen la
violència d’un estat reaccionari, nacionalista i centralista i el caràcter masclista d’aquesta
violència. Cap dona restarà en l’oblit i cap revolució quedarà en segon terme.
Recordem l’esperit de la vaga feminista d’aquest 8 de març, sabem que juntes som més
fortes i que la República serà feminista o no serà.
Des de la sororitat, tossudament alçades contra la repressió, resistirem pacíficament i sense
por. Trencarem el silenci tants cops com faci falta i no us oblidarem mai, fins que sigueu
lliures i a casa. La vostra llibertat és la llibertat de totes.
Llibertat preses polítiques, exiliades i encausades!

Us volem a casa lliures!

preses

polítiques, exiliades i encausades...llista incompleta
Carme Forcadell i Lluís. Presa política. Presidenta del Parlament de Catalunya. acusada pel Tribunal Suprem
d'Espanya per ser Membre de la Mesa del Parlament que va permetre el debat i la votació del ple sobre el
referèndum. El 2017 passa una nit a la presó (9 de novembre) abans de poder fer efectiva la fiança de
150.000€. El dia 22 de març de 2018, un cop finalitzada la votació fallida per a la investidura de Jordi
Turull coma president de la Generalitat de Catalunya, va renunciar a l'acta de diputada. Empresonada per 2a
vegada a Alcalá-Meco, Madrid, des del 23 de març 2018, en haver-se presentat a declarar al Tribunal
Suprem d'Espanya en referència al referèndum d'independència de 2017. Processada per rebel·lió. El 4 de
juliol es traslladada a la presó Puig de Les Basses, Figueres, i el 20 de juliol a la presó Mas d’Enric, El Catllar.
Dolors Bassa i Coll. Presa política. Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya. Empresonada per 2a vegada a Alcalá-Meco, Madrid, des del 23 de març 2018. La 1a. vegada
Dolors Bassa va estar empresonada del 2 de novembre de 2017 al 4 de desembre de 2017, sortint sota fiança
de 100.000€ al passar la causa al Tribunal Suprem. El dia 22 de març de 2018, un cop finalitzada la votació
fallida per a la investidura de Jordi Turull com a president de la Generalitat de Catalunya, va renunciar a
l'acta de diputada. El 4 de juliol es traslladada a la presó Puig de Les Basses, Figueres. Processada pels
delictes de rebel·lió, malversació de fons públics i per presumptes delictes de desobediència.
Meritxell Serret i Aleu, Exiliada política. Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya. El 30 d'octubre de 2017 es va exiliar a Brussel·les amb 4 de membres del govern.
Va renunciar a l'acta de diputat el 29 de gener de 2018. L'abril del 2018 es va presentar davant les autoritats
judicials belgues, per l’ordre de detenció emesa contra ella pel Regne d’Espanya, quedant en llibertat sense
fiança. Processada pel delicte de malversació de fons públics i per presumptes delictes de desobediència.

Clara Ponsatí i Obiols, Exiliada política. Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El 30
d'octubre de 2017 es va exiliar a Brussel·les amb 4 de membres del govern. Va renunciar a l'acta de diputada
el 28 de gener de 2018. El 10 de març va anunciar que deixava Brussel·les i s'establia al Regne Unit per
reincorporar-se a Universitat de Saint Andrews. El dia 28 de març es va lliurar a les autoritats escoceses, per
l’ordre de detenció emesa contra ella pel Regne d’Espanya, que la van deixar en llibertat provisional, tot i
que li van retirar el passaport. Processada pels delictes de rebel·lió, malversació de fons públics i per
presumptes delictes de desobediència. El 30 de juliol 2018 s’iniciarà el judici per l’euro-ordre d’extradició.
Anna Gabriel i Sabaté, Exiliada política. Diputada al Parlament de Catalunya des de setembre del 2015 fins
a desembre del 2017. El 21 de febrer de 2018 no es va presentar a declarar al Tribunal Suprem d'Espanya en
referència al referèndum d'independència de 2017. Dies abans es va traslladar a Suïssa perquè a Espanya no
tindria un judici just. Processada per presumptes delictes de desobediència.
Marta Rovira i Vergés, Exiliada política. Diputada al Parlament de Catalunya. El 19 de febrer de 2018 el jutge
del Tribunal Suprem Pablo Llarena li va decretar llibertat provisional sota fiança de 60.000 euros per "risc de
reiteració delictiva". El dia 22 de març de 2018, un cop finalitzada la votació fallida per a la investidura
de Jordi Turull com a president de la Generalitat de Catalunya, va renunciar a l'acta de diputada. L'endemà,
el 23 de març, va decidir no presentar-se a declarar al Tribunal Suprem en referència al referèndum
d'independència de 2017 i exiliar-se a Suïssa. Processada per rebel·lió i per presumptes delictes de
desobediència.
Ramona Barrufet i Santacana, Encausada política. Diputada i Secretària quarta de la Mesa del Parlament de
Catalunya fins a desembre de 2017. Investigada pel Tribunal Suprem d'Espanya per ser Membre de la Mesa
del Parlament que va permetre el debat i la votació del ple sobre el referèndum, en llibertat provisional sota
fiança de 25.000€. Processada per presumptes delictes de desobediència.
Anna Simó i Castelló, Encausada política. Diputada i Secretària primera de la Mesa del Parlament de
Catalunya fins a desembre de 2017. Investigada pel Tribunal Suprem d'Espanya per ser Membre de la Mesa
del Parlament que va permetre el debat i la votació del ple sobre el referèndum, en llibertat provisional sota
fiança de 25.000€. Processada per presumptes delictes de desobediència.
Meritxell Borràs i Solé, Va ser presa política, actualment en llibertat sota fiança. Consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Va estar empresonada a Alcalá-Meco
del 2 de novembre de 2017 al 4 de desembre de 2017, sortint sota fiança de 100.000€ al passar la causa al
Tribunal Suprem. Processada pel delicte de malversació de fons públics i per presumptes delictes de
desobediència.
Mireia Boya i Busquet, Encausada política. Diputada al Parlament de Catalunya del 19 gener de 2016 al 28
d’octubre de 2017. El 14 de febrer de 2018 declara davant al Tribunal Suprem d'Espanya en referència a la
investigació sobre al referèndum d'independència de 2017. Surt en llibertat sense càrrecs. Processada per
presumptes delictes de desobediència.
Tamara Carrasco i Garcia, Encausada política. El 10 d’abril de 2018 és detinguda per la Guardia Civil a
Viladecans per coordinar accions dels Comitè de Defensa de la República (CDR). Es posada en llibertat el 12
d’abril amb mesures cautelars sense poder sortir de Viladecans (només per anar a la feina), acusada per
l’Audiència Nacional de desordres públics, un cop descartats els delictes de terrorisme i rebel·lió.
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