Cal acceptar els resultats
Ningú a Catalunya ni a Europa hagués pogut pensar en la vergonya de tenir
presos polítics. En tenim 4. Són a la presó per idees polítiques. Acusats d’haver
complert promeses electorals i ser fidels al Parlament de Catalunya per a
construir un país millor.
El 21D, amb la participació del 82% , Catalunya va demostrar que no té por de
votar. Hem d’estar contents de la participació en un dia sense violència ni
repressió. No hi ha discussió: pensem el què pensem, fem servir el vot per
resoldre les nostres aspiracions i les discrepàncies sobre el futur col·lectiu. Som
un poble madur amb el dret a fer-se a si mateix com a república de persones
lliures.
Amb els resultats del 21D, el Govern espanyol té la oportunitat de comportar-se
democràticament, negociant amb el Govern de Catalunya. Fracassada la recepta
de la violència, la repressió i la liquidació de l’autogovern, ara toca el diàleg i la
negociació que Catalunya reclama.
Amb els resultats electorals de l’inventor de l’aplicació de l’article 155 i de
convocar les eleccions, i havent-se enfortit l’arc parlamentari sobiranista i
republicà.... De què ha servit perjudicar a Catalunya amb el 155? De què ha
servit el dolor a les víctimes de la violència del 1 d’octubre, al Govern i la mesa
del Parlament, als alcaldes i als líders socials empresonats, als bombers,
mestres i policies que han de desfilar pels jutjats? De què ha servit aquest
despropòsit? Era aquesta la proposta del Govern d’Espanya per a Catalunya?
Tenim el dret de defensar una Catalunya millor, a disposar de les eines per ferho que l’Estat ens nega. Com a demòcrates que creiem en la llibertat, en la
igualtat i en la fraternitat, exigim al Govern espanyol que rectifiqui allò que no
funciona, que repari els danys causats, que restitueixi el que han destituït sense
el permís dels catalans.
Les urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom s’ha pogut expressar. A
què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?

