MANIFEST PER UNS CARRERS DE TOTS
El 8 d'octubre es compleix un any des que tots els ciutadans constitucionalistes de Catalunya vam
sortir massivament i amb determinació al carrer per reivindicar que cap projecte de ruptura de la
legalitat és tolerable. Cap.
La manifestació d'aquest dia, que va omplir el centre de Barcelona de banderes catalanes,
espanyoles i europees i que va visibilitzar la Catalunya no nacionalista i disconforme amb el procés
secessionista, va aconseguir aturar el cop d'Estat independentista. Llavors, tots els ciutadans de
Catalunya, joves i adults, ens vam unir deixant de banda les diferències per reivindicar que ‘Tots
som Catalunya’.
Ara, el govern autonòmic liderat per Quim Torra, que ha mostrat un menyspreu cap a molts dels
seus conciutadans que l'incapacita èticament per exercir el seu càrrec, ha apostat pels atacs a
constitucionalistes als carrers. El Govern de Torra, escudant-se en la solidaritat amb les persones
que són en presó provisional o fugades de la justícia, s'ha sentit legitimat per envair els espais
públics amb símbols partidistes i per emparar grups agressius que no permeten l'expressió d'idees
contràries a les del secessionisme.
En els últims mesos hem assistit a episodis tan lamentables com són la invasió de platges públiques
amb creus grogues, el boicot a actes organitzats per entitats no nacionalistes, la criminalització
dels ciutadans que supleixen l'administració en la tasca de netejar l'espai públic o el President de
la Generalitat mateix animant uns CDR que després s'enfronten a la policia i intenten assaltar el
Parlament.
No es tracta només que el govern autonòmic no sigui de fiar pel que fa al compromís amb la
defensa dels drets de tots i cadascun dels catalans, sinó que aquest és absolutament covard, quan
no còmplice d'aquells que, havent-se cregut durant anys la versió idíl·lica del procés, consideren
que ha arribat l'hora de fer justícia pel seu compte.
Ha arribat el moment de recuperar l'esperit de les manifestacions de l'any passat i reivindicar que,
igual que no acceptem que es governi per sobre de la llei, tampoc consentim que s'intenti fer callar
qualsevol discrepància mitjançant l'expulsió del constitucionalisme de l'espai públic. No ho
acceptarem mai. Gràcies a la manifestació del 8 d'octubre es va aconseguir enderrocar l'espiral de
silenci que impedia la discrepància i no permetrem que s'imposi de nou. És per això que
reivindiquem, amb determinació, uns espais públics de tots i per a tots i uns carrers on ningú se
senti exclòs. Per això diem 'prou' a les imposicions i a la violencia nacionalista. Per això diem ’S'HA
ACABAT!’
A Barcelona, 8 d’octubre de 2018.
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