
 

 

 

DECLARACIÓ DE JORDI SÁNCHEZ I JORDI TURULL DES DE LA PRESÓ DE LLEDONERS 

 

DENUNCIEM:  

El bloqueig a la justícia europea que el Tribunal Constitucional ens imposa 

 

L’accés als tribunals sense dilacions ni traves innecessàries és un dret que tota persona té. Difi-

cultar l’exercici d’aquest dret amb plenes garanties i en condicions justes pot comportar perju-

dicis i danys irreparables a drets fonamentals. 

 

La causa que l’Estat espanyol instrueix al voltant del Referèndum de l’1 d’octubre evidencia un 

munt d’afectacions dels nostres drets fonamentals, entre ells el de la presumpció d’innocència, 

la llibertat, els drets polítics i el d’un procés judicial amb totes les garanties. Les vulneracions del 

Conveni Europeu de Drets Humans i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics són ben visibles 

en moltes de les resolucions que tant el Tribunal Suprem com l’Audiència Nacional han dictat 

contra nosaltres des del 16 d’octubre del 2017, data en què es van produir les primeres ordres 

de presó preventiva. 

  

La nostra determinació per tenir un procés i un judici justos segueix més viva que mai. No hem 

deixat de recórrer judicialment totes aquelles vulneracions que els tribunals espanyols han 

infringit contra els nostres drets. Però són els tribunals internacionals, i en particular el Tribunal 

Europeu de Drets Humans, on avui dipositem la confiança per rebre justícia. 

 

El Tribunal Constitucional, però, ens imposa el bloqueig per accedir a la justícia europea. 

L’acció del TC és tan simple com indissimulada: admetre a tràmit el 100% dels nostres escrits 

d’empara per, posteriorment, no resoldre’n cap.  

 

D’acord amb les dades oficials del TC, els escrits d’empara admesos es mouen entre un 1% i un 

1,5% del total dels presentats. En el nostre cas se n’admeten el 100% per, seguidament, oblidar-

los en un calaix. La legislació espanyola (Llei d’enjudiciament criminal) i la doctrina del mateix 

Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han 

de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies. El primer 

recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional 

decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017, fa més de 365 

dies. Una demora injustificada i més quan tenim ben viu el record de resolucions exprés que el 

Tribunal Constitucional ha fet en diverses ocasions, on ha arribat a reunir-se en cap de setmana 

i amb només 24 hores després de ser requerida la seva intervenció.  

 

  



 

 

 

Manifestem la necessitat d’un Tribunal Constitucional imparcial i diligent, que no obstaculitzi 

l’exercici dels nostres drets. Denunciem el bloqueig que de facto el Tribunal Constitucional 

espanyol ens imposa per accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Ens reafirmem 

en la nostra determinació, d’acord amb el Conveni Europeu de Drets Humans, a exercir amb 

plenitud de drets la nostra defensa. No renunciarem mai a un judici just.  

 

No demanem al Constitucional cap tracte de favor. Però tampoc no acceptem passivament cap 

discriminació ni dilació injustificada. La qüestió ni tan sols és que es dictamini al nostre favor, sinó 

simplement que es desbloquegin (inadmetin o desestimin) els recursos d’empara presentats. 

Només així es desbloquejarà la via per accedir a la justícia europea. Som conscients que com més 

s’endarrereixi el nostre accés al Tribunal Europeu de Drets Humans més s’endarrerirà la 

recuperació de la nostra llibertat.   

 

Denunciem el bloqueig a la justícia europea que el Constitucional ens imposa.  I ho fem amb tota la 

força i dignitat d’una acció amarada en la no-violència. Una de les poques protestes legítimes 

que el fet d’estar empresonats ens permet: la vaga de fam. 

 

No ho fem contra ningú sinó a favor de remoure consciències i voluntats per impedir que 

s’assumeixi com a normal allò que no ho és. El funcionament irregular del Tribunal 

Constitucional és d’una gravetat sense matisos en un Estat de Dret. I això ha d’interpel·lar tots 

els demòcrates pensin com pensin.  

 

Demanem l’atenció i el suport de totes les persones demòcrates de Catalunya, Espanya, Europa i el 

Món. Convidem a preservar l’actitud cívica i pacífica que tan forts ens ha fet al llarg d’aquests 

anys. Instem a donar nova volada a la “revolució dels somriures” a través dels actes que els 

propers dies i setmanes es continuaran celebrant a Catalunya en forma de concentracions, 

sopars grocs i concerts. I demanem també que la nostra vaga de fam no alteri l’esperit ni les 

trobades de celebració que aquestes dates properes al Nadal i a Cap d’Any comporten per a la 

immensa majoria de nosaltres.   

 

Agraïm, finalment, la solidaritat de totes les dones i de tots els homes que se senten interpel·lats 

i compromesos en la defensa efectiva dels drets i les llibertats, personals i col·lectius.  

 

Junts i dignes fins la llibertat! 

 

 

Jordi Sànchez i Jordi Turull 

Lledoners, 1 de desembre del 2018 

 

 


