PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
TÍTOL

Proposta al Govern per a la creació d'una pàgina web centrada en els
greuges de l'estat espanyol i també en els èxits i victòries de
l'independentisme català contra la repressió.

DATA

19 de gener del 2022

PROPOSANT CAPI
JUSTIFICACIÓ
El procés cap a la independència ha portat una escalada exponencial de la repressió per
part de l'estat espanyol accentuada des de 2010.
Pensem que mostrar a tothom els actes de repressió juntament amb les victòries que es
van aconseguint és positiu per avançar en la culminació del procés d’Independència de
Catalunya i dels Països Catalans.
En aquesta línia presentem la proposta de concentrar en una pàgina web el màxim
d'informació sobre la repressió i també sobre els èxits de l'independentisme.
Aquesta web hauria de constar, com a mínim, amb una cronologia, un índex de casos i
també de persones, principalment dels repressors i botxins (policies, jutges, fiscals...).
Els objectius estratègics d'aquesta web van en una doble direcció:
1 Enfortir la confiança amb nosaltres mateixos, estendre la xarxa solidària, refermar la moral
de victòria, fer visibles les víctimes i els casos pocs coneguts de la repressió i
contextualitzar-ho tot plegat vora els casos més coneguts i també vora els èxits aconseguits
als tribunals europeus. Als mitjans es parla de més 3.000 persones tot i que ja hi ha qui
parla de 4.500 represaliats. Atès que hi ha molta informació dispersa pensam que és
necessari convergir en una plana web a la qual periodistes i governs d'arreu del món puguin
visitar i consultar.
2.- Tenir a la vista del món una base de dades amb els noms i fotografies dels patriotes
catalans i també dels botxins.
Exemple 1: en el cas Valtònyc hauria de constar qui el va denunciar el 2012 (l'actual diputat
de VOX, Jorge Campos), la sentència condemnatòria de 2017 (AN), la ratificació del TS (el
febrer de 2018) i les sentències de Bèlgica que han suposat una derrota de ressonància
mundial per a Espanya.
“Exemple 2: davant la campanya de criminalització i de linxament contra els docents de
l'IES de Sant Andreu de la Barca, l'explicació ordenada del cas de principi fins a la fi amb
l'arxiu de les imputacions ha de servir per recordar que tot fou una manipulació i un muntatge.
Vora els noms dels jutges, també es podrien incorporar els noms dels advocats defensors i
a través d'un enllaç penjar les sentències, sempre que ho autoritzin.

Pensem que és una necessitat, ja que pels mitjans i per les xarxes circula molta informació,
però està dispersa i seria bo, reunir-la, ordenar-la i classificar-la per tal que qualsevol
persona, com els estudiants de dret, organització o mitjà de comunicació del món la pugui
trobar fàcilment i utilitzar en benefici de la nostra causa tot i evidenciant la repressió que
exerceix l’estat espanyol contra qui anomena els seus ciutadans.
Les idees a transmetre són dues:
1.- De cara a la nostra gent, que la repressió és contra tot el col·lectiu i que per assolir la
victòria no hi ha sortides personals i que la solidaritat és necessària per tal que ningú no
s'hi enfronti tot sol.
2.- De cara a l'enemic, que cap jutge, fiscal o policia espanyol implicat en la repressió contra
els patriotes catalans no podrà amagar-se rere l'anonimat. Els jutges, com qualsevol
col·lectiu professional, tenen aspiracions de promocionar-se i aspirar a ocupar càrrecs en
la justícia europea. Hem d'aconseguir que dins el seu historial sigui una màcula haver
participat de forma activa en la repressió.
En resum, es tracta de crear, seguint el model de Viquipèdia, d'una finestra al món per
denunciar la repressió contra l'independentisme i facilitar una via de comunicació per tal
que qualsevol d'aquestes 4.500 persones represaliades pugui fer sentir la seva veu i
exposar el seu cas. D'aquesta manera, qualsevol represaliat o grup de represaliats, un cop
registrats com a col·laboradors, podrien enviar informació que els responsables de la web
només haurien de contrastar a fi d'evitar que l'enemic pugui fer entrar informació falsa amb
la intenció de desprestigiar la web.
Estam convençuts que si el govern del CxR acceptàs la proposta com a organització
transmetríem una idea molt potent, necessària i per la via dels fets que la victòria és al
nostre abast, que no ens deixam intimidar ni acovardir per la repressió, que tots som iguals,
que no hi ha represaliats de primera i segona classe i que no es deixa cap company de
lluita tirat als peus dels cavalls.
Igualment, pensam que fer i mantenir aquesta pàgina no suposaria una despesa elevada
de doblers, hauria d'estar penjada des de Bèlgica i podria comptar amb una xarxa
de col·laboradors i d'informadors d'arreu de la nació que d'una manera transversal i des
d’àmbits diferents aportaria informació de gran valor i interès. En aquest sentit, els membres
integrants de la CAPI en posem a la disposició del CxR per ajudar a dur a terme aquesta
tasca a través del nostre treball i els contactes que tenim arreu del territori i convidem la
resta de membres de l’AR que també s'hi sumin.

Proposta de Resolució
Creació per part del CxR d'una pàgina web centrada en els greuges de l'estat espanyol i
també en els èxits i victòries de l'independentisme català contra la repressió i fer la dotació
pressupostària corresponent per la seva realització i posada en marxa.
Forma de votació
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