El Tribunal Suprem ha revocat recentment el tercer grau a Dolors Bassa i
Carme Forcadell, que havia estat concedit per la Junta de Tractament de la
presó i el Jutjat de Vigilància, d’acord amb l’article 100.2 del règim penitenciari.
Als altres exconsellers del Govern de la Generalitat, així com a Jordi Sánchez i
Jordi Cuixart, se’ls ha denegat el suplicatori que havien presentat, i se’ls ha
revocat igualment el tercer grau. Cal afegir que es tracta del mateix tribunal que
va avalar totes les retallades socials, els abusos bancaris i la ‘llei mordassa’.
En relació a aquesta decisió, el Congrés de la UGT de Catalunya expressa la
seva profunda preocupació per aquesta sentència, i subratlla que esdevé en el
moment en què des del govern de l’Estat s’exploren camins i aliances que
poden donar com a resultat l’aplicació de polítiques favorables a la millora de
les condicions socials i laborals de les treballadores i treballadors, així com la
resolució del conflicte territorial que viu aquest país des de fa anys.
La UGT de Catalunya creu que aquesta sentència suposa una trava més a
l’intent de reforma del Codi Penal i a la possibilitat de requalificar el delicte de
sedició. Suposa també un obstacle a la revisió de l’article 315.3 que prohibeix
els piquets informatius de vaga i que ha provocat centenars de processaments
de sindicalistes.
La UGT de Catalunya s’ha manifestat sempre pel diàleg i la negociació política
com a fórmula essencial de la democràcia per a resoldre els problemes polítics.
La judicialització dels conflictes que tenen una base política només condueix a
no resoldre’ls, a enquistar-los, a la divisió i a l’enfrontament. Com va dir
recentment, l’expresident de la Generalitat, José Montilla i també el secretari
general de la UGT, Pepe Álvarez, sense empresonats seria mes fàcil resoldre
l’anomenat conflicte català.
La companya Dolors Bassa va ingressar a la presó el 2 de novembre de 2017.
Sent conseqüents amb la posició adoptada pel Comitè Nacional de la UGT de
Catalunya, celebrat el mes de febrer de 2020, el Congrés de la UGT de
Catalunya demana al govern presidit per Pedro Sánchez la tramitació
immediata de l’indult de la companya Dolors Bassa i de la resta d’empresonats.
Volem la nostra companya lliure i al carrer, amb la seva família i amistats. Amb
les seves companyes i companys. Declarem que l’acord i la negociació política
són l’únic camí que pot resoldre el conflicte i emplacem els qui tenen la
responsabilitat i representativitat, a fer-ho.

