L’associació constitucionalista S’HA ACABAT! expressa la seva
preocupació per la situació política que viu el nostre país.
Des de el seu naixement, defensa de manera inequívoca els valors democràtics i
constitucionals, fruït de l’esforç de tots els demòcrates amb la redacció de la Constitució de
1978. Per aquest motiu, S’ha Acabat! no pot restar impassible davant del tancament dels
acords per la investidura de Pedro Sánchez, candidat del Partido Socialista Obrero Español,
amb ERC i EAJ-PNV, que trenquen el principi d’igualtat de tots els espanyols i fracturen la
convivència.
S’ha Acabat! ha mostrat reiteradament la seva voluntat de que els partits constitucionalistes,
els quals disposen d’una ampla majoria a les Corts Generals, aconsegueixin arribar a un
acord de mínims que permeti a tots els espanyols avançar cap a la recuperació de la
convivència, el respecte i la tolerància entre iguals amb diferents ideologies i formes
d’entendre el futur del nostre país.
Lamentem, també, la creació d’una mal anomenada «taula de diàleg» que pretén substituir
en les seves funcions al Parlament de Catalunya i a la resta de les institucions polítiques
mentre s’exclou als catalanes constitucionalistes. Alhora, entenem que l’acceptació d’un
referèndum com a solució al conflicte de convivència que viu Catalunya és una cessió a les
exigències de l’independentisme inadmissible per part d’un partir constitucionalista como és
el PSOE.
Com a defensors de la llibertat, la igualtat i l’Estat de dret a Catalunya no podem entendre
la irresponsabilitat del PSOE, partit el paper històric del qual ha estat fonamental en la
defensa de la Constitució, en conformar un govern amb dites aliances i no amb les forces
constitucionalistes, donades les cessions que impliquen aquests pactes, en un moment en
el qual resulta imprescindible garantir els drets fonamentals de la majoria dels catalanes.
S’ha Acabat! subratlla que la necessitat urgent de constituir un govern no pot ni deu
sobreposar-se als interessos de tots els espanyols. Un govern de coalició ampli entre les
forces constitucionalistes és l’única via per protegir la solidaritat territorial i per garantir la
igualtat en l’accés als drets educatius i sanitaris. En definitiva, només un gran acord de
govern entre els partits constitucionalistes pot garantir l’estabilitat que s’espera del nostre
sistema polític i constitucional i que àmplies capes de la població demanden legítimament.

