A LA FISCALIA DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA

El
Sr/Sra _____________________________amb DNI
_____________________i domicili a ___________, compareix
davant aquesta fiscalia i DIUEN:
Que ha arribat al nostre coneixement que hi ha diverses
investigacions penals entre elles alguna promoguda per la
fiscalia, relacionades amb el procés participatiu del 9N, per la
qual cosa sol·licito que aquesta Fiscalia analitzi els fets que
s’exposen a continuació així com la documentació adjunta, per
tal que decideixi si de totes aquestes actuacions se’n poden
derivar responsabilitats penals respecte de les quals el ministeri
fiscal hagi d’actuar .
En aquest sentit
següents:

posem en coneixement de la Fiscalia els

FETS
Primer.- En diferents mitjans de comunicació apareix la notícia
que la Fiscalia General de l’Estat, La Fiscalia Superior de
Catalunya i diverses associacions o particulars han impulsat
investigacions penals relatives al Procés de Participació
Ciutadana sobre el futur polític de Catalunya dut a terme el
passat dia 9 de novembre ( en endavant el 9N ).
L’organització i desenvolupament del procés participatiu es
vincula a la pressumpta comissió d’actes que l’Estat no
considera legals en els quals les persones que sota signen i totes
les persones que signen els documents adjunts, HI HAN
PARTICIPAT, COL·LABORAT I AJUDAT de manera activa i

voluntària, de manera que sense la seva participació aquests
actes no haguessin estat possibles.
Així els sotasignats i totes les persones identificades en els
documents adjunts, hem promogut l’exercici del dret de
participació en el 9N, n’hem difós la convocatòria , la web
participa 2014 i les paperetes, i finalment hem votat.
Tot això ho hem fet de manera voluntària i per decisió pròpia en
exercici d’un dret absolutament democràtic.

Segon.- En exercici i defensa d’aquests drets democràtics i de
participació política HEM DESOBEÏT una de les decisions que
considerem injustes del Tribunal Constitucional que pretenien
aturar aquest procés. Sota l’empara dels drets humans més
fonamentals HEM AJUDAT perquè els actes del 9N poguessin ser
realitat.
Tercer.- Ens presentem davant de la FISCALIA de l’Audiència
Provincial de Girona perquè els nostres actes i els de tots els
signants dels documents adjunts s’han comès dins el partit
judicial d’aquesta Audiència , és a dir, en el conjunt de les
comarques gironines, on hem comès els nostres actes fins i tot
participant com a voluntaris en les diferents seus de votació
d’aquest partit judicial, i per tal que la FISCALIA a la vista
d’aquestes manifestacions, de les actuacions que ja s’estan
portant a terme des d’altres fiscalies i dels procediments oberts a
conseqüència dels actes del 9N, pugui decidir si l’actuació que
HEM PORTAT A TERME pot ser constitutiva d’ALGUNA
INFRACCIÓ PENAL, i PER TANT SI HEM ACTUAT D’ACORD O NO
AMB LA LEGALITAT I HEM ESTAT COOPERADORS NECESSARIS
D’UN DELICTE DE DESOBEDIÈNCIA o d’alguna actuació que

pugui resultar contrària a la legalitat, i prengui la resolució que
correspongui segons els criteris d’aquesta FISCALIA.
Quart.- Davant la certesa que existeixen
procediments
d’investigació en curs , que malgrat això no s’han adreçat contra
els que sotasignen, compareixem perquè com a ciutadans
tenim dret a que no s’investiguin a la nostra esquena uns fets en
els que hem participat, i respecte dels quals ens declarem
autors, còmplices, i cooperadors necessaris, i per tant que la
FISCALIA de GIRONA decideixi si aquestes actuacions mereixen
que s’investigui la nostra actuació i s’obri un procediment com
els que ja estan en curs segons el que hem manifestat a l’inici
d’aquest escrit.

Adjuntem amb aquest escrit com a document 1 la
compareixença feta anteriorment davant el jutjat de guàrdia,
que va rebutjar les nostres denúncies i ens va remetre a
l’organisme competent, i com a documents 2 a 166 els escrits
d’autoinculpació de les persones que conjuntament amb qui
sotasigna han comès els actes exposats en aquest escrit.

Per això,
A LA FISCALIA DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA
DEMANEM : Que tingueu per presentat aquest escrit juntament
amb la documentació adjunta en la que s’identifiquen les
persones que hauríem comès els actes presumptament no
legals segons l’Estat, i tingui per fetes les manifestacions segons
les quals HEM PARTICIPAT, COOPERAT I AJUDAT EN AQUESTES
ACTES, DESOBEÏT I VOTAT, i per tant acordi adoptar les

resolucions que procedeixin per tal que s’obrin les investigacions
pertinents contra totes aquestes persones, i per aportats els
documents on es reconeixen la seva participació en aquests
actes.
Girona, 29 de desembre de 2014

