
 

Posicionament d’Anem x Feina respecte a les sentències judicials envers 

el president Quim Torra i Oriol Junqueras 

Tribunal de Justícia de l’Unió Europea (TJUE): “Una persona escollida al Parlament Europeu 

adquireix la condició de membre d’aquesta institució des de la proclamació oficial dels resultats, 

i gaudeix des d’aquell moment de les immunitats derivades de tal condició”, respecte a 

l’immunitat d’Oriol Junqueras com a diputat electe al Parlament Europeu. 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la seu de la justícia espanyola a Catalunya: 

inhabilita el MHP Quim Torra per no anar contra la llibertat d’expressió que a tots ens empara. 

Aquestes dues sentències demostren ben a les clares que a la Unió Europea la justícia funciona 

així com l’estat de dret i la democràcia. A Espanya la justícia no funciona doncs vulnera drets, no 

hi ha separació de poders, hi ha presos i represaliats polítics, Represaliats civils, i el nivell de 

repressió a la dissidència nacional és màxim. És per tot això que estem en condicions d’afirmar 

sense embuts que el franquisme està més viu que mai dins les institucions de l'Estat espanyol, 

que la democràcia espanyola està a l’alçada de la de Turquia i és de caire autoritari, i que es 

troba al llindar de la seva autodestrucció al negar el dret a l'autodeterminació de Catalunya. 

Felicitem a Oriol Junqueras, el seu equip jurídic, i a tots aquells que el van fer diputat al 

Parlament Europeu, per l’assoliment d’aquesta fita històrica, per les conseqüències que tindrà 

per a ell mateix i amb total seguretat també per a la resta de càrrecs electes com el president 

Carles Puigdemont, i el conseller Toni Comín, així com també per al propi poble català, que veurà 

reconegut un dret, el de triar els seus representants, que mai li hauria d’haver estat manllevat. 

Des d’Anem x Feina, Empresaris Catalans Independents, l'única patronal catalana 

desacomplexadament independentista, exigim la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i de la 

resta de presos polítics, el retorn dels exiliats a Catalunya amb plena garantia d’immunitat, i 

l’aturada de la repressió judicial i policial de tota mena als carrers. 

Encoratgem la resta d’electes al Parlament Europeu a lluitar per fer valer els drets del seu càrrec, 

i els drets de tots aquells que els van votar. 

Reclamem que el Parlament de Catalunya lluiti sense embuts per defensar els seus drets com a 

seu representativa de la legitimitat popular del país, i pels drets dels ciutadans als quals 

representa. 

Recolzem al poble de Catalunya en la lluita diària per la independència efectiva de Catalunya des 

dels seus àmbits d’influència més propers, ja sigui mitjançant el consum o apostant per opcions 

de representació social nítidament favorables a la independència de Catalunya com la via 

necessària per assolir les imprescindibles quotes d’autogovern que ens han de permetre viure 

en una societat més lliure, justa, pròspera i democràtica. 
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