
 

 

Les esmenes donen la raó a l’Assemblea i ara cal tombar el nou delicte 

de desordres públics agreujats 

Les esmenes que s’han presentat davant la proposta de nou delicte de desordres públics 
agreujats donen la raó a les desenes d’entitats i les desenes de milers de persones que, 
convocades per l’Assemblea, ens vam manifestar el proppassat 6 de desembre contra el nou 
delicte. Allà, vam alertar dels perills de carta blanca a la repressió que el nou delicte 
comportava. 

En concret, alertàvem dels següents punts que comportaven un increment de la 
repressió sobre els independentistes i els moviments socials: 

1) Incrementa les penes mínimes pel delicte de desordres públics a tres anys i facilita l’ingrés a 
presó quan el delicte de desordres públics sigui causat per una ‘multitud’. 

2) Incorpora el concepte subjectiu d’intimidació com a causa de delicte. 

3) Incorpora condemnes d’inhabilitació per a treballadors i càrrecs públics. 

4) Es generalitza la possible condemna per desordres públics, no al fet de cometre’ls, sinó a la 
mera ‘provocació, conspiració i proposició’. 

Les esmenes que ha presentat ERC pretenen rebaixar en algun grau la duresa del nou redactat 
i es proposa rebaixar la pena mínima a què es refereix el punt 1 a un any, proposen eliminar el 
concepte d’intimidació o, en el seu defecte, passar-lo a una ‘intimidació greu’ i rebaixar la pena 
mínima d’inhabilitació a un any. 

Emperò, segueix sent molt greu que es deixi a mans dels jutges i fiscals la interpretació de la 
intimidació greu, es mantinguin les penes d’inhabilitació de fins a cinc anys per a funcionaris i 
vuit anys per a càrrecs públics, i que no s’hagi esmenat la mera ‘provocació, conspiració i 
proposició’ per a poder ser condemnat. 

Des de l’Assemblea constatem que s’ha acabat el discurs triomfalista que bescanviava una 
sedició que afecta uns pocs per aquest nou delicte de desordres públics agreujats, que ens 
afecta a totes i a tots, i que, finalment, gràcies a la mobilització, els actors polítics s’han 
adonat de la gravetat del que havien pactat. 

Per això, l’Assemblea torna a exigir a tots els representants independentistes al Congrés dels 
Diputats, d’ERC, Junts, CUP i PdCat, que no permetin l’aprovació d’aquest nou delicte de 
desordres públics agreujats i que es mantinguin al costat de la gent. Que no permetin que es 
faciliti la repressió a l’independentisme i als moviments socials i que tornem a una posició 
unitària per fer front i guanyar a l’Estat espanyol. 

 


