
23 de març de 2020 24 mesos d’injustícia. 24 mesos de campanya Cap 
Dona en l’Oblit.  CONFINADES. DOBLEMENT CONFINADES 

Avui estem arreu, un altre dia 23. Fa 24 mesos que vam començar, el 23 de 
març de 2018 amb els segons empresonaments preventius de la Presidenta 
Carme Forcadell (2 anys de presó) i la Consellera Dolors Bassa (2 anys + 1 
mes de presó)..  

Avui, 23 de març, 24 mesos després, totes dues continuen tancades a la presó, 
condemnades per una sentència terriblement injusta, amb la  que l’estat 
espanyol pretén tenir-les tancades 11,5 anys i 12 anys respectivament.  Una 
sentencia que va contra els drets i llibertats de tota la ciutadania  de manera 
flagrant, i amb la que ens volen fer callar. 

Però aquest 23 és diferent. Estem en estat l’Alerta. Confinades. No ens podem 
trobar a cap plaça, ni a Mas d’Enric ni a Puig de les Basses. I les nostres 
companyes a presó, estan doblement confinades!  Les mesures dels plans de 
xoc les exclouen. El gobierno no deixa de repetir que el coronavirus no entén 
de fronteres....nosaltres afegim que no entén de murs, i ha arribat a les 
presons.  

Exigim materials de seguretat suficients i mesures alternatives per a les 
recluses, totes. La salut és un dret per a totes! Exigim la cancel·lació de totes 
les causes! Exigim, més que mai, llibertat preses polítiques! 

El coronavirus ens té confinades o treballant en serveis essencials, no les 
oblidem! Des de la incondicional i més absoluta solidaritat envers totes les 
persones injustament represaliades, les reivindiquem avui a elles, tal com hem 
fet en els darrers dos anys, i com cada 23 de cada mes, les reconeixem com a 
protagonistes del procés per la independència de Catalunya: 

Per facilitar l’activitat al Parlament, debatre, presentar resolucions, votar: Carme 
Forcadell i Lluís (presa política), Ramona Barrufet i Santacana i Anna Simó i 
Castelló (a l’espera que comenci el judici a la Mesa del Parlament).  

Per fer possible el referèndum les conselleres Dolors Bassa i Coll (presa 
política), Meritxell Borràs i Solé (jutjada, inhabilitada), Meritxell Serret i Aleu i 
Clara Ponsatí i Obiols (a l’ exili) i  les diputades del Parlament Marta Rovira i 
Vergés, Anna Gabriel i Sabaté (a l’exili), i Mireia Boya i Busquets (imputada, a 
l’espera de judici). 

Per exercir el dret de manifestació i de protesta a la sentència del TS 14 
d’octubre a l’ Andrea, Laura Solé, Xènia, Paula, Rut preses polítiques ( a 
l’espera de judici).  

Per haver format part de la sindicatura del referèndum, Tània Verge i Mestre i 

Marta Alsina i Conesa, imputades a l’espera inici judici abril 2020. 

Per treballar en diferents àmbits generalitat, Natàlia Garriga i Ibáñez, Marta 

Garsaball i Pujol, Teresa Laplana i Cocera, Núria Llorach i Boladeras, 



Mercedes Martínez i Martos, Rosa M. Rodríguez i Curto, Rosa Vidal i Planella, 

Montserrat Vidal i Roca, Neus Lloveras, totes les docents i les alcaldesses 

imputades. 

Per ser ciutadanes... Tamara Carrasco Garcia, que va estar confinada més 

d’un any a Viladecans, Marta Torrecillas, agredida per la Policia Nacional l’1 

d’octubre i assetjada per haver denunciat, Laia Roca, condemnada a 1 any de 

presó per haver estat a la manifestació de març 2018 a Barcelona. Ester, per 

participar en les protestes a la Cerdanya. La Klara, represaliada en el muntatge 

policial del 23S. Per totes les detingudes, investigades, ferides... totes les que 

des de l’anonimat veuen vulnerats els seus drets i pateixen la repressió de 

l’estat espanyol.  

Per totes, per tots: Exigim l’anul·lació de tota la causa judicial contra Catalunya 

i que es resolgui el conflicte polític des de la política. 

Dones x la República: ADESCO, Associació Afectats 1 d’Octubre. Augusta 1 

d’Octubre. CDR Galvany. Comissió de la Dignitat. CUP. Demòcrates.cat. 

Dones Assemblea Nacional Catalana. Dones No Estàndards. Esquerra 

Republicana de Catalunya. Feministes per la Independència. Intersindical-CSC. 

Junts per Catalunya. MES, Moviment d’Esquerres. Òmnium Cultural. PDeCat. 

Poble Lliure. Socialisme per Catalunya. Súmate. TeatRe amb R. USTEC  

Cap Dona en l’Oblit. Fins que ens retrobem en llibertat!. Gràcies a tothom 

 

 


