Comunicat de SCC al cos diplomàtic acreditat a Espanya davant l’11 de
setembre

El 27 de setembre del 2015 es van celebrar eleccions a Catalunya a les quals
les forces secessionistes van qualificar de plebiscitàries, és a dir, a favor o no
de la independència.
Només el 36,82% del cens electoral es va mostrar a favor de la secessió.
Gràcies a la llei electoral, aquesta minoria minsa va servir als separatistes per
aconseguir una majoria de 72 diputats sobre 135, suficients per governar però
insuficients per reformar tan sols el mateix Estatut d'Autonomia, que exigeix un
mínim de 90 diputats.
No obstant això, contra la voluntat clara de la majoria dels catalans, i de la resta
dels espanyols, els secessionistes segueixen amb el seu pla, utilitzant
demagògica i injustament tots els recursos al seu abast per enfrontar als
catalans entre si i amb la resta dels espanyols.
Aquest pla implica la utilització descarada de les institucions i dels diners
públics per influir en els mitjans de comunicació i en l'opinió pública. Va dirigit a
tergiversar la història i la realitat econòmica i social de Catalunya i inclou
l'apropiació de la televisió i ràdio públiques i d'institucions que haurien d'estar al
servei de tots els catalans com Diplocat.
El passat 27 de juliol, els 72 diputats esmentats, en el marc del full de ruta
secessionista i vulnerant la prohibició expressa del Tribunal Constitucional, van
tramitar, van votar i aprovar les conclusions de la Comissió del Parlament sobre
el procés constituent. Tals conclusions suposen el pla detallat per destruir
l'Estat de Dret i sotmetre els catalans a un règim sense garanties
democràtiques. El punt 9 d'aquestes conclusions reflecteix l'aberració
democràtica que suposa l'esmentat pla:
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"L'Assemblea Constituent, un cop convocada, elegida i constituïda
disposarà de plens poders. Les decisions d'aquesta assemblea
seran de compliment obligatori per a la resta de poders públics i
per a totes les persones físiques i jurídiques. Cap de les decisions
de l'assemblea serà susceptible de control, suspensió o
impugnació per part de cap altre poder, jutge o tribunal.
L'Assemblea Constituent haurà d'establir mecanismes per garantir
la participació directa, activa i democràtica de les persones i de la
societat civil organitzades en el procés de discussió i elaboració de
propostes per al projecte de constitució”.

Tan sols en un règim totalitari de la pitjor classe atorga plens poders a una
assemblea les decisions que vincularan a tots i no podran ser objecte de
control judicial. Una autèntica aberració democràtica que no solament és il·legal
sinó que no té cap tipus de legitimitat.
I aquesta absència de legitimitat no pot ser suplerta per concentracions
orquestrades des del poder públic, organitzades amb el suport de les
administracions públiques i promogudes pels mitjans públics de comunicació.
Substituir la legitimitat democràtica per manifestacions, per molt
multitudinàries, pacífiques i fins i tot uniformades que aquestes siguin, és
també propi dels pitjors totalitarismes i no es correspon a la tradició
europea.
Aquest 11 de setembre tornarem a substituir una festa popular que hauria de
ser de tots els catalans per una manifestació radical i partidista.
La comunitat internacional ha de saber que aquesta pretesa voluntat majoritària
que s'està intentant traslladar des de les institucions pagades per tots els
catalans té poc a veure amb la realitat de Catalunya.
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Catalunya mereix governants que respectin la veritat, les lleis i els principis
democràtics, i promoguin la convivència entre els catalans i no l'enfrontament.

