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Declaració amb motiu dels fets del 20 de
setembre
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2017

Gràcies per ser aquí. M’acompanyen el vicepresident primer, Lluís Guinó; la secretària
primera, Anna Simó; el secretari tercer, Joan Josep Nuet, i la secretària quarta,
Ramona Barrufet. També havia de ser amb nosaltres un representant de la CUP–Crida
Constituent, però com a conseqüència del setge policial que pateix en aquests
moments la seva seu, no ens ha pogut acompanyar. I m’acompanyen també els
expresidents

del

Parlament,

Joan

Rigol,

Ernest

Benach

i

Núria

de

Gispert,

representants de la cambra durant anys, i per tant servidors i defensors també de les
institucions públiques. Gràcies per ser aquí.
Avui s’han atacat les institucions catalanes i l’autogovern de Catalunya; avui s’ha
atacat

la

dignitat

del

poble

de

Catalunya.

Les

vergonyoses

actuacions

antidemocràtiques perpetrades avui comporten la suspensió de l’autonomia de
Catalunya i vulneren els drets fonamentals recollits en la legislació internacional.
Ens trobem davant l’aplicació d’un estat d’excepció ‘de facto’ a Catalunya, d’una
vulneració flagrant de drets i llibertats democràtiques envers les institucions i la
ciutadania d’aquest país.
Condemnem les actuacions que criminalitzen i volen impedir que els catalans i les
catalanes puguem decidir lliurement el nostre futur. Condemnem les amenaces que
pretenen impedir que els ciutadans que ho desitgin puguin anar l’1 d’octubre al seu
col·legi electoral, que puguin agafar una papereta i introduir-la dins d’una urna; en
definitiva, que puguin votar lliurement i democràticament.
Aquesta és la gran ofensa que ha activat tots els mecanismes de l’estat. La que ha
provocat que els cinc membres de la mesa aquí presents estiguem querellats per
permetre el debat al Parlament; que hi hagi querelles contra membres del govern; que
s’hagi amenaçat més de set-cents alcaldes perquè s’hi repensin, tal com ha reconegut
el mateix fiscal general de l’estat; que es detinguin servidors públics; que es registrin
impremtes i serveis postals; que s’irrompi a conselleries, a cases particulars, a seus de
partits, a mitjans de comunicació; que es bloquegin webs; que s’impedeixin actes
polítics, a Catalunya i a altres punts de l’estat que s’han solidaritzat amb el
referèndum; que s’impedeixi l’enviament de revistes pel simple fet de parlar de
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democràcia; que es requisin cartells polítics; que s’amenaci qualsevol persona que
legítimament vulgui votar l’1 d’octubre... Tota aquesta ofensiva antidemocràtica,
simplement per intentar impedir votar! Tot per intentar impedir als ciutadans que
introdueixin una papereta en una urna!
Aquesta és l’única resposta? L’única que podeu donar davant un clam majoritari de la
societat catalana? Davant la voluntat de votar, només podeu oferir l’amenaça i la por?
L’estat ha enterrat la política i ha obert la porta definitivament a la repressió. I la
nostra resposta és clara: més política, més democràcia i més fermesa; una fermesa
democràtica, pacífica i serena, sense caure en provocacions. Davant la repressió,
política i urnes; davant els registres, clavells i paperetes; davant les amenaces,
somriures i vots, perquè els catalans i les catalanes no tenim por.
Ens mantindrem units davant els atacs antidemocràtics que es produeixen, i
defensarem les nostres institucions, pacíficament, units en la diversitat; institucions,
societat civil i ciutadania.
Perquè la nostra gran força és la democràcia, i tenim molt clar que la millor resposta
és el vot, és omplir les urnes l’1 d’octubre, votant “sí” o votant “no”, però sobretot
votant per dignitat. Cridem tots els catalans i totes les catalanes a la participació en el
referèndum de l’1 d’octubre, perquè sigui quin sigui el resultat el poble de Catalunya
ja haurà guanyat.
Moltes gràcies.
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