COMUNICAT DE S’HA ACABAT
VALORACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DEL 21 DE FEBRERO DE 2019
L’associació de Joves per la Defensa de la Constitució, S’HA ACABAT!, com a
resposta pels esdeveniments ocorreguts a data de 21 de febrer de 2019,
exposa que:
1. Que la “vaga general” impulsada pel sindicat Intersindical-CSC, i recolzada
pels partits independentistes, és una convocatòria absolutament
il·legítima, doncs les vagues amb motivacions polítiques no són legals a
Espanya.
2. Que agraeix als sindicats majoritaris UGT i CCOO la seva fermesa davant
les pressions del separatisme i que no s’hagin sumat a una vaga, en la
organització de la qual ha col·laborat un antic membre del grup terrorista
Terra Lliure, que res té a veure amb reivindicacions de caràcter social.
3. Que lamenta que grupuscles extremistes hagin pretès apoderar-se de
Catalunya per posar en dubte la qualitat democràtica d’Espanya, tractant
d’aquesta manera de condicionar els judicis en curs que es realitzen
contra aquells que varen intentar donar un cop d’estat a la nostra
democràcia.
4. Que resulta desolador que la convocatòria hagi contat amb la complicitat
del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, doncs dites
institucions haurien d’actuar en defensa de tots els catalans.
5. Que, tot i l’escàs seguiment, denuncia i condemna que una minoria
extremista hagi perjudicat a milers de catalanes per la producció de talls
de carretera, d’ocupacions de vies de tren i de paralitzacions de centres
educatius i d’ensenyament superior.
6. Que se solidaritza amb totes les persones que s’han vist perjudicades, així
com amb totes aquelles que han hagut d’alterar el normal transcurs de la
seva jornada per les imposicions de grups violents.
7. Que agraeix a las Forces i Cossos de Seguretat d l’Estat (FFCCS) que la
seva actuació hagi desbloquejat moltes de les vies col·lapsades
il·legítimament pels CDR i hagi restablert una certa normalitat durant el
dia.
8. Que les escenes violentes que s’han produït avui no representen a la
majoria dels ciutadans de Catalunya. La gran part de la població catalana
és contrària a les accions que aquests comandaments separatistes
impulsin, i aposta per respectar el marc de convivència que representen
la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
A Catalunya, a 21 de febrer de 2019

