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NOTA DE PREMSA. Barcelona, 10 de desembre de 2018

RESPOSTA A LA CARTA OBERTA
DE LA SRA. ISABEL TURULL
A LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Benvolguda Isabel,
Fa alguns dies que vau escriure una carta oberta als bisbes de Catalunya, i us
preguntàveu on eren en aquests moments en què el vostre germà Jordi Turull i altres
dirigents polítics es troben sofrint una llarga presó preventiva, i en el moment
angoixant en què quatre d'ells han iniciat una vaga de fam a la presó de Lledoners. I
explicàveu que mereixen molt de respecte per les seves fermes conviccions i
creences. Les vostres paraules són colpidores, per als Srs. Bisbes.
En aquest moment volen expressar-vos el seu respecte i alhora la seva profunda
preocupació, davant la vaga de fam que porten a terme aquests quatre polítics, que
posa greument en perill la seva salut i la seva vida. Els cristians som defensors de la
vida i vetllem per no posar-la en risc. Aquesta iniciativa mostra la situació excepcional
en què es troben aquests i altres dirigents catalans en presó preventiva decretada pel
Tribunal Suprem que els comporta un llarg temps de privació de llibertat, sense que
s’hagi celebrat cap judici oral. En el seu cas costa d’entendre la llarga presó
preventiva. Els Bisbes confien que les autoritats judicials competents resoldran de
forma ràpida i ajustada al dret els recursos plantejats, i que el futur judici a què seran
sotmesos serà un judici amb plenes garanties i en el mínim període de temps possible.
Fins ara els bisbes de Catalunya, sempre amb discerniment pastoral i per
responsabilitat envers la missió rebuda, han donat a conèixer de formes diverses, amb
les seves intervencions en notes, escrits, homilies, declaracions, entrevistes i
intencions de pregària, el seu desig que s'arribi a una solució justa per als polítics
empresonats, que ajudi la pau social. A la reunió de la Conferència Episcopal
Tarraconense del passat mes de juliol varen manifestar amb unanimitat de tots tretze
bisbes que havien tingut notícia de l'apropament d'alguns antics membres del Govern
de la Generalitat i altres dirigents socials a Centres penitenciaris ubicats en territori
català, i que celebraven l'aplicació d'aquesta mesura legal i humanitària que, sens
dubte, afavoriria el contacte amb les famílies d'aquests detinguts en presó preventiva.
També afegien que desitjaven que es donessin passos perquè es pogués trobar una
solució a l'actual situació que fos justa i acceptable per a tothom, amb un gran esforç
de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú.
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No van citar al juliol el text on s’inspiraren i que estava subjacent del Papa Francesc,
quan es va dirigir a l’Associació Internacional de Dret Penal (24.10.2014), que
afirmava que “la presó preventiva (quan de forma abusiva procura un avançament de
la pena prèvia a la condemna, o com a mesura que s'aplica davant la sospita més o
menys fundada d'un delicte comès) constitueix una altra forma contemporània de pena
il·lícita oculta, més enllà d’un vernís de legalitat. La qüestió dels detinguts sense
condemna s'ha d'afrontar amb la deguda cautela, des del moment que es corre el risc
de crear un altre problema tan greu com el primer, si no pitjor: el dels reclusos sense
judici, condemnats sense que es respectin les normes del procés”.
També us puc dir que des de llavors, els bisbes que tenen polítics empresonats en
centres situats a les seves Diòcesis han visitat, de forma volgudament discreta però
compromesa, els qui pateixen la manca de llibertat. I ho faran novament amb motiu del
Nadal ja proper, com fan sempre. També s’han entrevistat amb alguns familiars per
donar-los suport en aquests moments de sofriment, i valoren que moltes Parròquies i
Centres religiosos siguin promotors dels drets de les persones i procurin estar ben
propers i acollidors a totes les situacions de sofriment, com les de la vostra família, o
per altres causes.
Us puc assegurar que els pastors de l'Església que fa camí en aquesta terra, han
volgut transmetre a les seves comunitats cristianes i a la societat en general, de forma
respectuosa i humil, que el diàleg, el respecte, el perdó mutu, la reconciliació i la
recerca del bé més gran, ni que sigui amb sacrificis per part de tots, serà el que ens
durà a la concòrdia i a la pau social.
Els bisbes s’uneixen respectuosament a la vostra preocupació pel vostre germà i pels
altres que estan realitzant vaga de fam, i sapigueu que, el respecte escrupolós que els
bisbes volen mantenir a les diverses opcions polítiques lícites i presents en la
comunitat eclesial, no és absentisme o distància freda sinó valoració positiva de la
pluralitat que actualment es dóna entre nosaltres i atenció pastoral a la unitat eclesial i
a la caritat que ha de regnar en tot.
Restem a la vostra disposició, i continuem pregant per ells i pel futur en pau del nostre
país. Ben cordialment,
Mn. Norbert Miracle
Vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense
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