
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient número: M2412019000015 Denunciar la situació injusta que viuen 
Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, al costat dels presos i exiliats, arran de la 
repressió desproporcionada de l'Estat Espanyol. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
JuntsxSVH  i  PDeCAT en  representació  del  CDR  per  denunciar  la  situació 
injusta que viuen Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, al  costat dels presos i 
exiliats, arran de la repressió desproporcionada de l'Estat Espanyol.

El 10 d’abril  del 2018 les forces repressores de l’Estat espanyol van detenir 
Tamara Carrasco, activista del CDR de Viladecans, acusada de terrorisme i 
rebel·lió  per  la  seva  participació  i  defensa  del  referèndum de l’1  d’octubre. 
Després de retenir-la dos dies, la van deixar en llibertat amb mesures cautelars 
que un any després li impedeixen sortir del seu municipi.

Adrià Carrasco, del CDR d’Esplugues, acusat també de terrorisme i rebel·lió, va 
poder fugir a Brussel·les, on encara pateix la condició d’exiliat.

Quan es compleix un any d’aquestes situacions injustes i desproporcionades, 
que hauríem pogut patir qualsevol dels que vam defensar el referèndum i que 
se sumen a la resta de casos abusius de les persecucions de l’Estat espanyol  
contra la llibertat d’expressió i contra els drets fonamentals de les persones, el  
CDR  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  demana  als  grups  municipals  del  Ple  de 
l’Ajuntament que prenguin els acords següents:

El Ple aprova el següent:

ACORDS

PRIMER. Denunciar  la  situació  injusta  que  viuen  Tamara  Carrasco  i  Adrià 
Carrasco,  al  costat  dels  presos  i  exiliats,  arran  de  la  repressió 
desproporcionada de l’Estat espanyol.

SEGON. Fer arribar aquest acord als partits polítics corresponents i sol·licitar-
los un posicionament al Ple del Parlament de Catalunya.

TERCER. Publicar  aquests  acords  als  mitjans  de  comunicació  locals  i  
traslladar-los a les famílies i  grups de suport  de Tamara Carrasco i  d’Adrià 
Carrasco.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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