Cloenda de l’assemblea general de l’Associació
de Municipis per la Independència
Tarragona, 4 de juny de 2021

President Puigdemont, president Aragonès, presidenta de la Diputació, delegat del
Govern, membres de les entitats que ens acompanyeu, de l’Assemblea Nacional
Catalana, d’Òmnium, de Súmate, alcaldes i regidors, per a mi és un honor ser avui
aquí. He pensat que parlàvem molt d’unitat fins que ha arribat el moment de les
cireres, i he patit molt. No sé si hi ha l’alcaldessa de Tivissa, aquí, però entre Tivissa,
Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat..., és complicat.
Vull fer un agraïment molt especial a Josep Maria Cervera, company i amic, per la
seva fermesa, per la seva generositat, que ha estat posada de manifest, per la
claredat i la contundència amb què sempre ha defensat els postulats de l’AMI, perquè
sempre ha estat l’alcalde dels «peixos pacífics». I, naturalment, també vull desitjar
sort i encert al nou president, que en tindrà. Tothom s’ha posat a la seva disposició,
també el president Puigdemont, per contribuir al fet que l’AMI tingui la força que ha
de tenir, perquè és la força que tindrem tots plegats.
Crec que sempre és un bon moment per veure reunits tants representants
d’ajuntaments compromesos amb la independència, però aquesta és una molt bona
setmana per fer aquesta assemblea de l’Associació de Municipis per la Independència,
perquè aquesta setmana els independentistes hem tingut molt bones notícies que
venen de nord enllà, notícies que arriben d’Europa i que no fan sinó confirmar-nos
que la nostra lluita democràtica val la pena i que tard o d’hora la raó democràtica
s’acabarà imposant.
I n’hi ha que continuen mercadejant amb el dolor dels presos parlant d’indults. I
aquest estat, que priva de llibertat persones demòcrates i pacífiques, comet, sens
dubte, una greu injustícia política, però també una autèntica barbaritat humana quan
segresta fills que no poden acomiadar-se de les seves mares, com el conseller Quim
Forn, la mare del qual enterren demà mateix. Són situacions que també han patit el
president Puigdemont i els consellers Puig, Comín i Turull.
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El camí, certament, és complicat, però setmanes com aquestes ens ajuden a persistir,
ens animen a persistir. Perquè s’ha esmentat, ja: aquesta mateixa setmana el
Tribunal General de la Unió Europea ha retornat cautelarment la immunitat als
nostres eurodiputats; aquesta setmana Amnistia Internacional ha condemnat la
sentència del Tribunal Constitucional sobre Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i també
aquesta setmana el Comitè de Drets Humans del Consell d’Europa ha reclamat la
llibertat dels presos polítics i la retirada de les ordres d’extradició contra els exiliats,
i també que remeti aquesta persecució judicial per motius polítics. Quan ens
persegueixen per com prometem els càrrecs, quan ens persegueixen per si paguem
o no paguem quotes, quan calen serveis jurídics, que han estat tan posats en valor,
vol dir que patim una persecució política. I estic convençuda que viurem més
setmanes com aquesta, amb més notícies que ens omplin d’esperança, que ens
donin, també, la força per trencar el seu marc mental i ens ajudin a vèncer la
repressió que estreny el nostre.
Són també, naturalment, setmanes i notícies bones per als ajuntaments
compromesos amb la independència, que també sou víctimes de la repressió judicial
de l’Estat. Potser perquè l’Estat sap que la independència no es farà des dels
ajuntaments, però també sap que segur que no es podrà fer sense els ajuntaments.
Estic segura que tots els qui som aquí hem repassat milers de vegades els episodis
del 2017: l’orgull de veure el nostre poder municipal al costat del president al Palau
de la Generalitat, vares enlaire, i de veure els directors d’escola claus amunt oferint
els col·legis per a l’U d’Octubre, un fet que després ha comportat també la persecució
de molts alcaldes.
La determinació que vau mostrar els alcaldes i regidors que vau fer l’U d’Octubre és
la base sobre la qual hem de poder construir el nostre país. Aquells dies d’octubre
del 2017, els alcaldes i regidors no ho éreu només dels vostres respectius
ajuntaments. Aquells dies, tots i cadascun dels pobles i les ciutats es van comportar
com la capital de la Catalunya que d’una manera cívica, pacífica i democràtica volia,
i continua volent, decidir el seu futur, perquè té tot el dret d’aspirar a un futur millor,
un futur de llibertat, de respecte i de prosperitat. Segurament, tres anys i mig
després dels fets del 2017 no estem en la situació que tots desitjaríem, i continuem
volent la dissolució de l’AMI, com ara fa deu anys. I, segurament, els darrers mesos
tampoc no hi han ajudat gaire. L’autocrítica en política sempre és necessària, per bé
que és una pràctica poc habitual, però és necessària per aprendre dels errors que
hem comès.
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De tota manera, quan tinguem la temptació de caure en el desànim, recordem els
presos polítics, recordem els exiliats, recordem totes les persones que pateixen
repressió i recordem que ara tenim un parlament amb el 52 per cent dels vots
independentistes. Aquesta és la nostra força, una força que neix i es fonamenta en
les urnes.
Els alcaldes i els regidors vetlleu pel dia a dia dels vostres ciutadans, vetlleu per la
seva, la nostra, qualitat de vida, i alhora amb la vostra determinació contribuïu dia a
dia a treballar per l’enfortiment de la nostra lluita com a país.
A la directiva que avui s’acomiada li ha tocat viure uns temps molt complicats.
Segurament, els més complicats des d’un punt de vista nacional, perquè també s’hi
han afegit les complicacions sanitàries. Sabíem que no seria fàcil, i segurament no
podíem imaginar que seria tan difícil, que a la situació que patíem s’hi havia d’afegir
una pandèmia com la que hem viscut.
La pandèmia ha estat un repte col·lectiu en el qual els ajuntaments heu esdevingut
una peça clau, perquè sou una peça fonamental en tant que sou l’administració més
propera al ciutadà, i per tant heu tingut un paper fonamental a l’hora de transmetre
informació i de generar tranquil·litat i proporcionar seguretat a la ciutadania. De la
mateixa manera, en l’àmbit de la lluita per la llibertat del nostre país, durant aquest
període tan complicat que hem viscut de l’U d’Octubre ençà, els ajuntaments de l’AMI
heu conservat el coratge per mantenir encesa l’espurna, que, cal recordar-ho, es va
encendre en un municipi, a Arenys de Munt.
Desitjo que
com també
per complir
expressada

continueu contribuint a mantenir viva aquesta flama i que us impliqueu,
s’ha demanat, en la presa de decisions col·lectives que s’han de produir
el resultat de les eleccions, per complir el resultat de la voluntat popular
a les urnes.

Com a presidenta del Parlament, que és on resideix la nostra sobirania, tinc les portes
de la institució obertes a la ciutadania. Naturalment, vosaltres, que sou la base
d’aquesta ciutadania, en teniu les portes ben obertes.
Us encoratjo a perseverar en la vostra feina, us encoratjo a no rendir-vos, us
encoratjo a persistir, perquè persistir és l’única manera de poder guanyar.
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Avui fa cinquanta-un anys que va morir Josep Carner a l’exili, però no us llegiré un
poema d’ell; tots els qui em coneixeu sabeu que sempre incorporo alguna nota
literària. En canvi, vull acabar el meu parlament, les meves paraules, amb un poema
fet cançó d’un cantautor, un jove cantautor català, Jordi Montañez. Es diu Dia de
poble, i crec que reflecteix aquesta força que representeu vosaltres, aquests més de
vuit-cents municipis i ens locals que treballeu pel dia a dia i per la independència del
nostre país. Diu en Jordi:
«Avui és un dia d’estiu, / d’aquells de sol, d’aquells de terra. /Avui és un dia per dir
poble, / d’aquells de vida, d’aquells de sempre. / Fem sentir la veu que encara no és
prou gastada, / i no ho serà fins que no se sàpiga lliure. / Poble meu, tant de bo et
deslliuris dels teus mals, / i no copiïs mai els vicis dels teus malfactors. / Poble meu,
tant de bo siguis pàtria, / i no t’enredis mai en vies mortes ni paranys. / Fem sentir
la veu que encara ens resta l’aire, / i quan no, el ventarem de grat; / perquè sempre
hem sabut ésser: / ésser poble, ésser anhel, ésser cant, ésser terra. / Poble meu,
tant de bo siguis futur, / inspiració, terra nostra i d’acollida. / Avui és un dia de poble,
/ d’aquells de nostres, d’aquells que volen ser.»
Em sembla que aquest és l’esperit que us mou com a Associació de Municipis per la
Independència. I, per tant, «avui és un dia de poble», de tots els pobles que volen
ser.
Salut i independència. Visca l’AMI i visca Catalunya!
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