
 
MANIFEST PER L’ IMMEDIAT ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS 
 
                                                                                                                                      10 de juny de 2019 
 
Nosaltres, juristes, advocats i advocades,  
 
EXIGIM 
 
la llibertat immediata dels presos polítics catalans el proper dia 12 de juny, data prevista per la 
finalització del judici de la causa especial 20907/2017 seguida davant el Tribunal Suprem 
espanyol, atès que cau un dels arguments per la seva detenció que era la d’ assegurar la seva 
assistència al judici. 
 
És una norma establerta en dret internacional que la detenció preventiva ha de ser l’ excepció i 
no la regla, i que ha de ser ordenada pel menor temps possible. 
 
Tanmateix i en base a l’Opinió 6/2019 del Grup de Treball de l’ ONU, les detencions dels srs. 
Cuixart, Sànchez i Junqueras són arbitràries perquè contravenen varis articles de la Declaració 
Universal de DDHH i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 
 
El Grup de Treball conclou que la detenció és arbitrària per ser el resultat de l’ exercici del dret 
a les llibertats d’ opinió, expressió, associació, reunió i participació. 
 
Malgrat els intents de desacreditar els experts en DDHH de l’ ONU, el TEDH reconeix els efectes 
vinculants de les opinions del Grup de Treball. 
 
Les detencions es van efectuar a partir d’ accions concertades de la fiscalia i l’ aparell judicial, en 
contra de dirigents del moviment independentista català i que va comptar amb el recolzament 
d’ alts funcionaris del Govern espanyol, inclús a través de pronunciaments que promovien la 
decapitació del moviment en pro de l’ autodeterminació de Catalunya. 
 
Després de quasi quatre mesos de judici, no s’ han presentat proves de càrrec sobre accions 
concretes dels acusats que puguin haver involucrat violència i que per tant, puguin haver 
constituït delicte conforme el dret aplicable, inclòs el dret internacional. 
 
 
Impulsen i signen aquest manifest:  

 
Voluntaris Drets Defensa Girona 
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