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Assemblea general de l’Associació de Municipis  
per la Independència 

Manresa, 27 de setembre de 2019 

Alcaldes, alcaldesses, alcalde de Manresa, delegada del Govern, consellera, amics i 

amigues, és un honor fer la cloenda d’aquesta assemblea i fer-la a Manresa. En 

aquesta ciutat va néixer Francesc Farreras i Duran, que sent president del Parlament 

a l’exili va mantenir viva la institució, la continuïtat de la institució, i l’any 1980 va 

passar el testimoni al primer president després del període de la dictadura franquista.  

Perquè, encara que alguns vulguin oblidar-ho, o tendeixin a fer veure que es pot 

oblidar, les nostres institucions d’autogovern no neixen amb la Constitució. Hi ha un 

fil roig republicà de compromís amb les llibertats, amb la justícia, amb el país, que 

va des d’aquells homes i dones republicans dels anys trenta fins avui.  

El president Farreras i Duran simbolitza aquesta continuïtat institucional, aquesta 

continuïtat històrica de què avui us vull parlar. De fet, els presidents i les presidentes 

del Parlament la primera cosa que fan un cop són nomenats és recollir de mans del 

seu antecessor una carta del president Farreras. Jo la vaig rebre de la presidenta 

Forcadell i algun dia la traspassaré al nou president o a la nova presidenta. 

En aquesta continuïtat històrica, en aquesta continuïtat institucional, en aquest fil 

roig que ens agermana amb tants homes i dones que han lluitat abans que nosaltres, 

el món municipal sempre hi ha tingut un paper important, des de les eleccions del 

31, que van posar fi a un règim, i l’Estatut de Núria, fet i redactat per delegats dels 

ajuntaments, fins ara. Hi ha un fil des d’aquells moments històrics fins avui que també 

passa pel mes d’octubre del 2017, quan els alcaldes i les alcaldesses, els regidors i 

les regidores, vam ser a peu de carrer, al costat de les nostres veïnes i els nostres 

veïns, el dia 1 defensant les urnes i els col·legis electorals i el 3 protestant per les 

injustificables càrregues policials contra les persones que només volien votar, contra 

els nostres veïns i veïnes. 

Avui el nostre país té per davant un nou repte històric, majúscul. Ens trobem en un 

escenari de regressió de drets i llibertats, evidenciat per la repressió contra 

l’independentisme, però no només contra l’independentisme. No podem permetre de 
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cap manera que es presenti com a violent un moviment pacífic i democràtic com 

l’independentisme. És inacceptable veure com es banalitza el terrorisme en un país 

que l’ha patit tant. Ens trobem davant un repte majúscul que vindrà les properes 

setmanes, els propers dies, enmig d’una onada repressiva que fa mesos que dura.  

I sembla que tots plegats hem assumit, perquè és així, que el moment clau serà la 

sentència sobre els nou acusats pel Tribunal Suprem. El moment de la sentència, 

doncs, marcarà aquest cicle, i caldrà una resposta, caldrà una resposta democràtica 

i pacífica des dels carrers, però també des de les institucions, i caldrà que sigui una 

resposta de país, més enllà de l’independentisme. Cal que tothom –tothom–, i no 

només l’independentisme, sigui conscient que la sentència limitarà l’exercici dels 

drets fonamentals a l’Estat espanyol, que limitarà la democràcia. Perquè avui i ara 

són els representants polítics i socials catalans que van intentar donar la veu al poble 

els qui seran afectats per aquesta sentència, però precisament sobre la base 

d’aquesta sentència demà pot ser víctima de la repressió qualsevol protesta. 

Qualsevol. Qualsevol col·lectiu que intenti transformar la societat de forma pacífica i 

democràtica pot patir també el pes de la repressió, perquè en aquesta causa judicial 

es criminalitzen els drets de manifestació, de participació i de representació política. 

L’independentisme ha de tenir clar que la millor manera de treballar per la 

independència, que és el que fem, és defensant la democràcia, perquè la dels drets 

i les llibertats fonamentals és la lluita de tots els demòcrates, la lluita per una 

democràcia més forta, més valenta, que no tingui por de preguntar a la ciutadania 

pel seu futur polític. Només així podrà ser una democràcia de ciutadans i ciutadanes 

lliures.  

Davant d’aquesta sentència que coneixerem aviat caldrà una resposta de país, des 

dels carrers a les institucions, com deia, i especialment als ajuntaments. En aquest 

sentit, aprofito aquesta oportunitat davant vostre per demanar-vos que les 

corporacions locals que representeu assumeixin també un paper protagonista i 

prenguin la iniciativa, com han fet en tants altres moments de la nostra història. 

Sigueu també protagonistes en aquest moment històric. Els ajuntaments hi heu estat 

sempre, des de la República els anys trenta fins als col·legis electorals de l’U 

d’Octubre. Ara també us tocarà ser-hi. 

Acabo. Haver fet d’alcalde del meu poble és un dels motius més grans d’orgull de la 

meva vida. Perquè el món municipal és molt exigent, és l’àmbit polític més immediat, 

ens toquem, és el nivell més proper a la gent, l’àmbit on tot el que fem, tot el que 

decidim, tot el que projectem, es concreta tangiblement; ho veiem quan parlem, 
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quan escoltem els nostres veïns i veïnes, amb els quals compartim espais comuns i 

parlem quotidianament. La nostra, la dels alcaldes i les alcaldesses, és una feina –

parlo en present perquè, d’alguna manera, un no deixa mai de ser alcalde– que 

exigeix empatia, diàleg i entesa amb tots els veïns i les veïnes del nostre municipi, 

pensin com pensin. Però també eficiència i capacitat de resolució. Els gestos i les 

paraules en política municipal importen poc. El que hi compta són els fets. 

En el món local, en aquest món local on s’incideix amb més intensitat que no en cap 

altre en la gestió del present, també s’hi ha de construir el futur, el futur que volen 

els nostres veïns i veïnes, el futur que volem, aquell futur que sabem que és la millor 

manera d’ajudar en les necessitats que ens reclamen les persones amb qui 

compartim carrers, places, les persones amb qui portem els nostres fills i filles a 

l’escola. També des del món local, especialment des del món municipal, hem de 

construir aquest futur que anhelem. 

Avui el present és complicat; el present que ens toca viure és molt difícil. N’hem 

tingut clars exemples els últimes dies. Però no només. Avui ens toca viure el que 

segurament no haguéssim imaginat mai que hauríem de viure: companys i 

companyes a la presó, exiliats, i aquesta onada repressiva a la qual hem de fer front. 

Però també, i aquest és un missatge d’esperança, som aquí per construir el futur que 

desitgem, el futur al qual aspirem. Haurem de lluitar contra la repressió, ens tocarà 

lluitar contra la regressió dels drets i les llibertats i posar-nos al costat de la 

democràcia, al costat de la llibertat d’expressió, de la llibertat de manifestació i de la 

llibertat de decidir el nostre futur, i ens tocarà també ser part activa en la construcció 

de la república que els nostres conciutadans es mereixen. 

Moltíssimes gràcies. 

 


