PER LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I LA CONVIVÈNCIA
“ATUREM EL COP”
19 DE MARÇ DE 2017. 12:00 HORES
PLAÇA D’URQUINAONA
El procés secessionista danya greument la convivència, la democràcia i les nostres
llibertats. Els independentistes pretenen que el Parlament de Catalunya, el Govern de la
Generalitat, els ajuntaments, les diputacions i la resta d’institucions que controlen
s’apartin de la legalitat per convertir-les en instruments dels seus propòsits il·legals i
il·legítims.
No només desobeeixen la llei, sinó també els jutges. Pretenen situar-se per sobre de límits
i controls. Amb arrogància i irresponsabilitat declaren que no compliran la llei ni se
sotmetran als tribunals; que imposaran la seva voluntat a tot Catalunya i a tots els
catalans i derogaran la Constitució per a unilateralment trencar l’Estat de Dret.
Han fet públics els seus propòsits. Ara sabem que intenten enganyar l’Estat, apropiar-se
de les nostres dades personals per tal d’exigir-nos el pagament d’impostos i, a més a més,
que elaboren llistes d’afectes i desafectes per a purgar funcionaris, per a decidir qui es
podria quedar i qui s’hauria d’anar del seu “nou” Estat.
És hora de dir prou. Els ciutadans catalans hem estat molt pacients al permetre que els
nacionalistes s’hagin apropiat de les nostres institucions, substituït les banderes que ens
representen a tots (la bandera espanyola, la senyera i la bandera europea) per banderes
estelades; hem vist com desobeeixen les ordres dels tribunals i coaccionen als qui
demanen el compliment de les sentències. Hem assistit impotents al malbaratament dels
recursos que són de tots per tal de dedicar-los a fomentar la separació, a trencar la
convivència, a confrontar els catalans entre ells i amb el conjunt dels espanyols.
Ara és l’hora de posar fi a això. Cal recuperar l’Estat de Dret a Catalunya, és necessari que
les administracions respectin la legalitat, que assumeixin els símbols que són de tots, que
no actuïn fora del marc de les seves competències, que cessin en les activitats adreçades a
preparar la secessió i que garanteixin que els drets de tots els catalans estan protegits.
No podem tolerar que es facin llistes, que ens fitxin, que tornem al pitjor dels règims
autoritaris.
Tots som responsables en aquesta tasca de recuperació de la democràcia. Hem d’exigir als
polítics nacionalistes que tornin al camí de la legalitat. Hem d’exigir als càrrecs públics i a
les institucions que actuïn per evitar les il·legalitats que ja han estat confessades. I hem
d’acudir als tribunals si cal fer-ho.
Però també cal anar al carrer. Hem de mostrar públicament el nostre rebuig al cop a la
democràcia que ja està anunciat i, a la vegada, fer palès que els qui avui, aquí, reclamem el
respecte dels drets sempre tindrem la mà estesa per a recuperar la convivència entre tots
els catalans.

Hem aconseguit ser una societat democràtica i lliure i ara toca tornar a lluitar per a no
perdre aquestes llibertats. Els qui pretenen utilitzar el poder públic per tal de desafiar les
normes de convivència, els qui negant el dret de tots a veure reconeguts els seus drets, els
qui actuen al marge de la llei per a controlar els ciutadans, els qui fomenten la
confrontació i busquen la separació són els qui avui amenacen la nostra convivència.
Volem recuperar les nostres institucions, la democràcia, la nostra llibertat i enfortir la
convivència.
Per a tot això, acompanya’ns el proper 19 de març.
Demostrarem que encara som una societat lliure.
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