AMNISTIA ARA!
Campanya de recollida de signatures
Durant uns mesos s’està realitzant una gran campanya de recollida de signatures a tot el territori per
demanar que la Llei d’Amnistia s’aprovi al Congrés dels Diputats i es posi fi a la repressió.
Es vol fer possible que el clam transversal per l’amnistia i l’autodeterminació arribi amb tota la força a
Madrid!
Aquesta campanya està liderada per Òmnium Cultural i compta amb l’adhesió dels partits
independentistes del Parlament de Catalunya i la signatura de més de 200 personalitats de diferents
àmbits socials, culturals, esportius...
L’Assemblea Nacional Catalana no s’ha adherit a la campanya perquè considera que “la causa
general de repressió política, amb més de 2.850 persones represaliades, ha de ser anul·lada perquè
vulnera drets fonamentals”. Tot i això en un comunicat fet públic el desembre de 2020 s’afirma:
“L’Assemblea dona suport a la proposta dels partits, però no creu que sigui viable”.
Creiem que la petició d’amnistia ha d’anar íntimament lligada amb el reconeixement del dret a
l’autodeterminació si volem que es resolgui el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Tot i això, no
ens trobem còmodes quedant al marge d’una proposta que en aquests moments és quasi unitària i
per això:

El Secretariat de l’assemblea de base Girona per la
Independència hem decidit oferir-nos com punt de
recollida de signatures per la campanya Amnistia Ara!
Per a què serveix l’amnistia?
L'amnistia elimina la responsabilitat penal de les persones investigades o condemnades per actes
d'intencionalitat política realitzats des de la consulta del 9N. Elimina les penes, les sancions
econòmiques i les conseqüències polítiques negatives que se'n deriven.

A qui afectaria l’amnistia?
L'amnistia és l'única solució col·lectiva que pot beneficiar les persones represaliades condemnades
per l’Estat espanyol: presos polítics, exiliats i persones actualment investigades.

L’amnistia és la solució final al conflicte?
L’amnistia no resol el conflicte polític, però és l’única via per afrontar-ho. La solució política passa per
l’exercici del dret a l’autodeterminació.

Com s’aconsegueix l’amnistia?
1. El Parlament de Catalunya aprova una proposta de resolució donant suport a l’Amnistia.
2. Recollida de signatures per demostrar l’alt suport social i ciutadà a l’Amnistia.
3. El 15 de març la llei d'Amnistia entra en debat al Congrés dels Diputats.
4. El Congrés de Diputats aprova i aplica la llei.

Més detalls
Pots consultar més detalls al web Amnistia Ara!
 https://amnistiaara.cat/
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