AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ

_________________________, major d’edat amb D.N.I. _____________ i domicili a efectes de
notificacions al carrer ________________, número _____, de ____________, comparec davant
aquest Jutjat i DIC:
Que ha arribat al meu coneixement que hi ha diverses investigacions penals relacionades amb
el “Procés Participatiu del 9N” per la qual cosa sol·licito que s’analitzin les responsabilitats pels
fets en què he participat d’acord amb les següents

MANIFESTACIONS
PRIMERA.- En diferents mitjans de comunicació apareix la notícia que la Fiscalia General de
l’Estat, la Fiscalia Provincial 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 amb la presumpta comissió
d’actes que l’Estat no considera legals i jo HI HE PARTICIPAT.
Juntament amb més de dos milions de persones, he promogut l’exercici del dret de participació
en El 9N; n’he difós la convocatòria, la web participa2014 i les paperetes; i finalment HE
VOTAT.
En defensa dels drets democràtics i de la participació política HE DESOBEÏT una les decisions
injustes del Tribunal Constitucional que pretenien aturar aquest procés. Sota l’empara dels
drets humans més fonamentals HE AJUDAT perquè els actes del 9N poguessin ser realitat.
Però em presento davant l’autoritat judicial perquè em cal saber l’abast dels meus drets
democràtics i aclarir els límits de la legitimitat i legalitat dels meus actes.
Només la més inhumana lògica pot atribuir responsabilitats a qui organitza i col·labora en un
procés de participació ciutadana, però davant la certesa que existeixen procediments
d’investigació en curs, comparec perquè com a ciutadà tinc dret a fer que no s’investiguin a la
meva esquena uns fets en què he participat.
SEGONA.- Presento aquesta denúncia en el partit judicial de _____________ ja que va ser
dins la localitat de _____________ que vaig realitzar la majoria d’actes de col·laboració amb el
Procés Participatiu.
Per tot això,
SOL·LICITO que es tingui per fetes aquestes manifestacions i s’adopti la resolució judicial
oportuna.
A _______________, el dia _______ de novembre de 2014.

Signat: _____________________

