En els últims dies hem tingut coneixença del document presentat pel Govern de la Generalitat
al d'Espanya per tal d'iniciar una negociació institucional sobre el futur de Catalunya i, per
tant, d'Espanya. El document suposa un atac explícit a la sobirania espanyola i menysprea la
voluntat de tots els catalans que no comparteixen els plantejaments nacionalistes.
És incompatible amb el nostre marc de convivència que una administració espanyola declari
oficialment el seu propòsit de destruir l'ordre constitucional. Aquesta declaració no només no

pot ser la base de cap negociació, sinó que ha de rebre una resposta política, legal i des de
la Constitució d'acord amb l’extensió del desafiament. Com sabem, no solament no l'ha tingut,
sinó que fins i tot es va arribar a plantejar l'acceptació d'algun dels punts de la proposta de la
Generalitat, concretament el que fa referència a la designació d'un mediador (relator) en les
negociacions entre la Generalitat i el Govern.
El rebuig generat per un despropòsit com aquest ha fet que el Govern rectifiqui;
malauradament, ens fa l’efecte que segueix sense adonar-se de la magnitud de la seva
responsabilitat. I per això és necessària aquesta mobilització i les que la seguiran, perquè ara
ja no és possible seguir tolerant l'abandonament, la desídia i la falta de sentit d'Estat de tants

actors polítics.
Rebutgem ara, com hem rebutjat sempre, el desafiament nacionalista, el seu propòsit de
trencar el marc constitucional i separar Catalunya de la resta d'Espanya i de la Unió Europea.
Però no hem de limitar-nos a aquest rebuig. Cal denunciar també les conseqüències del règim
nacionalista a Catalunya. Els nostres drets han estat vulnerats, les lleis i la Constitució no
s'apliquen i els catalans no nacionalistes són sistemàticament silenciats.
Els catalans constitucionalistes hem donat exemple de paciència i seny. Hem donat marge als
governs d'Espanya perquè recondueixin la situació a Catalunya, però ha arribat el moment de
dir "prou!".
Per als governs nacionalistes a Catalunya no existim, som simplement una irrellevància o
ciutadans subordinats. Les nostres peticions no són ateses, els nostres drets són trepitjats i
quan els reclamem som sotmesos a l'assetjament, al boicot i a l'ostracisme.
No percebem per part del Govern d'Espanya la resposta necessària davant d'aquesta actitud.
Ningú s'ocupa de defensar els nostres drets, de vetllar perquè les escoles no siguin centres
d'adoctrinament, d'evitar l'exclusió del castellà a les administracions, als mitjans públics i als
centres docents, d'aconseguir que les administracions siguin neutrals, de garantir el respecte
de drets tan importants com la llibertat d'expressió, de manifestació o la no discriminació per

raó de pensament. El silenci del Govern davant la vulneració dels drets fonamentals a
Catalunya no és acceptable.
Però la paciència s'acaba. Contemplar com al mes de desembre el Govern de la Generalitat
presentava el seu projecte de secessió al Govern espanyol i aquest últim callava i no feia res,
desconeixent la situació en què ens col·locava als catalans que ens sentim catalans i espanyols,
que no renunciem ni a la nostra catalanitat ni a la nostra espanyolitat, és un greuge que encara
ha de ser contestat.
És per això que exigim:
•

Que es rebutgi de manera explícita el document presentat per la Generalitat al
desembre.

•

Que es reconeguin la vulneració dels drets fonamentals i l'incompliment de les lleis i
de la Constitució que es viu a Catalunya.

•

Que es declari que cap solució a la situació a Catalunya es pot intentar partint del
desconeixement de les aspiracions dels catalans constitucionalistes.

•

Que s'adoptin les mesures per a la plena restauració de l'Estat de Dret a Catalunya i
es garanteixin els drets de tots els catalans.

Aquí hi som els catalans moderats, els qui defensem la radicalitat democràtica. Apreciem i
valorem la Constitució que els nostres pares ens van donar fa 40 anys. Sense pretendre ser
més que ningú, podem dir que nosaltres, els catalans, sabem el que és viure sense ella, ja que
ho vam patir a les infaustes setmanes de setembre i d’octubre que tan bé recordem.
En aquell moment dramàtic vam sentir la calor de molts espanyols, començant pel Rei amb el
seu valent discurs del 3 d'octubre i també durant les manifestacions d'aquell mes.
Ara és el moment de recuperar aquell esperit d'unitat i de confiança en la Constitució i en els
valors constitucionals. Quan veiem la bandera i escoltem l’himne, el que veiem i sentim és el
país modern, democràtic i lliure que hem construït entre tots.
Ningú ens ho traurà.
Per l'Espanya constitucional, tots units, els catalans i tots els espanyols.
Visca Catalunya! Visca Espanya! Visca l'Espanya constitucional!
A Barcelona, a 10 de febrer de 2019

