Biografia política de Carme Forcadell i Lluís

Maria Carme Forcadell i Lluís, nascuda a Xerta, Baix Ebre, amb divuit anys es va traslladar al Vallès
Occidental per estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra. Té 64 anys és una
lingüista, activista i política catalana, presidenta del Parlament de Catalunya des de l’any 2015 a 2018.
Va ser regidora de l'Ajuntament de Sabadell , presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i Diputada
al Parlament de Catalunya (2015-2018).
En el Judici al procés independentista català fou condemnada pel Tribunal Suprem de l'estat espanyol,
l'octubre de 2019, 11 anys i mig de presó i d'inhabilitació pels delictes de sedició i malversació per haver
permès el debat sobre les lleis del referèndum i la transició a la República Catalana.
Col·labora des de fa molts anys en diverses entitats: ha estat membre de la Comissió de la Dignitat i
sòcia de la Plataforma pel Dret a Decidir, on va formar part de la comissió de comunicació.
Va participar en la creació de l'Assemblea Nacional Catalana, el Secretariat Nacional de la qual la va
escollir presidenta l’ any 2012,
Durant la seva presidència, l'ANC va organitzar
•

la Marxa per la Independència (2012),

•

la manifestació "Catalunya, nou estat d'Europa" (2012),

•

la cadena humana Via Catalana (2013) i la Via Catalana 2014 .

Va ser rellevada com a presidenta de l'ANC per Jordi Sànchez i Picanyol, també empresonat.
Durant el seu mandat, després de la Declaració d'Independència de Catalunya, va ser investigada pel
Tribunal Suprem per presumptes delictes de rebel·lió i sedició. El 9 de novembre l'òrgan instructor del
tribunal va ordenar presó preventiva sota fiança de 150.000 euros i va quedar en llibertat l'endemà .
Davant el tribunal va declarar que la Declaració d'Independència era una declaració política sense
conseqüències jurídiques, va acatar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola .
El desembre del mateix any tornà a ser escollida diputada a les eleccions al Parlament, aquest cop per la
candidatura d'Esquerra Republicana. Va renovar la seva condició de parlamentària el 17 de gener de
2018, però va renunciar a ser reelegida presidenta de la cambra i va ser succeïda en el càrrec pel diputat
Roger Torrent .
Al març de 2018, un cop finalitzada la votació fallida per a la investidura de Jordi Turull com a
presidenciable de la Generalitat de Catalunya, va renunciar, juntament amb Marta Rovira i Dolors Bassa
a l'acta de diputada.
Un dia després, el magistrat del Tribunal Suprem d'Espanya Pablo Llarena va ordenar el seu ingrés a
presó. Llarena va decretar presó provisional incondicional sense fiança després de considerar que hi
havia risc de fuga i de reiteració dels delictes pels quals van ser processada.
El juliol de 2018 va ser traslladada a una presó catalana. Després d'una breu estada al Centre
Penitenciari Puig de les Basses de Figueres, va ser traslladada al Centre Penitenciari Mas d'Enric, per

estar més propera a la seva família materna a l'espera de judici. Es tracta d'una presó d'homes d'alta
seguretat, amb un sol mòdul per a dones.

L'1 de febrer de 2019 fou traslladada a la madrilenya d'Alcalá-Meco en un autocar de la Guàrdia Civil,
per fer front al Judici que va començar el 12 de febrer de 2019, i que va acabar a l’ octubre de 2019 amb
una sentència que imposava dures penes a la majoria de processats, i en concret, a Forcadell, d'11 anys i
mig de presó i d'inhabilitació per sedició i malversació.
EL NOSTRE PLE SUPORT I SOLIDARITAT AMB CARME FORCADELL
LLIBERTAT DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES

