
PETICIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS EXTRAORDINARIA DELS GRUP MUNICIPALS 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CRIDA PER SABADELL i JUNTS PER 
SABADELL 
 
A/A: Sra. Marta Farrés Falgueras, alcaldessa de Sabadell. 
 
Nosaltres,  Gabriel Fernàndez i Díaz, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Nani Valero i Moreno, portaveu del Grup Municipal de la Crida per Sabadell, Lluís Matas i 

Bertran, portaveu del Grup Municipal de Junts per Sabadell, d’acord amb l’article  82 del ROM li 

realitzem la següent petició: 

 

 

Convocar una junta de portaveus extraordinària, si pot ser el dilluns 12 de juliol al finalitzar la 

Junta de Govern Local, amb l’ordre del dia següent: 

 

 

1- Aprovar el posicionament perquè l’Ajuntament de Sabadell faci una rebuda institucional a 

la M. Hble. Sra. Carme Forcadell i Lluís, abans del 25 de juliol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Fernàndez i Díaz     Nani Valero i Moreno 

Portaveu del GM d’Esquerra Republicana   Regidora portaveu del GM de la CRIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Lluís Matas i Bertran 

Portaveu del GM de Junts  

 

 



Proposició a la Junta de Portaveus perquè l’Ajuntament de Sabadell faci una rebuda institucional a la M. 

Hble. Sra. Carme Forcadell i Lluís. 

 

Donat que la Molt Honorable Senyora Carme Forcadell i Lluís és resident a la ciutat de Sabadell, ha estat 

regidora d’aquest consistori entre els anys 2003-2007, i ha estat empresonada per permetre un debat al 

Parlament de Catalunya sobre l’autodeterminació com a presidenta del Parlament juntament amb altres 

diputats membres de la mesa i representants electes.  

Donat que va ser condemnada amb els delictes de sedició i malversació de fons públics l’octubre de 2019 

davant de la incredulitat de diverses organitzacions internacionals. 

Donat que més de 500 diputats de 25 països van signar un manifest que exigia la llibertat immediata de 

Carme Forcadell. (Entre els signants hi havia la vicepresidenta del Parlament Europeu, Heidi Hautala, i la 

copresidenta del Grup dels Verds Europeus, Ska Keller, i també s’hi van adherir els presidents dels parlaments 

de Gal·les, Flandes i Còrsega, i diputats de països com Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, o Bèlgica. Però 

també dels parlaments del Quebec, Xile, Portugal, Dinamarca, Estònia, Gal·les, Irlanda, Islàndia, Noruega, 

Suècia i Finlàndia, així com del Congrés dels Diputats, del Senat i dels parlaments del País Basc, Navarra i 

Galícia.) 

Donat que el Comitè de Drets Humans del Consell d’Europa va demanar el 3 de juny a l’estat espanyol que 

retirés les euroordres i alliberés els presos polítics.   

Donat que finalment el govern espanyol va decidir indultar els presos polítics, entre els quals hi ha la Carme 

Forcadell, i han estat posats en llibertat.  

 

Per tot això, demanem: 

 

1- Que l’Ajuntament de Sabadell faci una rebuda institucional al més aviat possible a la que va ser 

presidenta del Parlament de Catalunya, la Molt Honorable Senyora Carme Forcadell i Lluís, abans del 

25 de juliol.  

 

No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà 

 

 

 

 

  

Gabriel Fernàndez i Díaz     Nani Valero i Moreno 

Portaveu del GM d’Esquerra Republicana   Regidora portaveu del GM de la CRIDA 

 

 

 

 



 

 

 

Lluís Matas i Bertran 

Portaveu del GM de Junts  

 

 

Sabadell, 8 de juliol de 2021 


