Per l’amnistia i la República;
tothom a les urnes
En primer lloc, volem enviar la més sincera abraçada als qui patiu les pitjors conseqüències
de la Covid-19; i tot el suport als qui sou a primera línia lluitant contra aquesta crisi sanitària i social.
Les preses i els presos polítics catalans reafirmem el nostre compromís amb el conjunt
de la societat catalana.
Aquest tercer grau sabem que novament serà efímer, que els poders de l’Estat el suspendran i anul·laran en qüestió de dies. Però la seva repressió no fa més que enfortir els principis democràtics que ens han dut a la presó, que han dut a més de 2.800
independentistes a ser represaliats per motius polítics.
També vivim una crisi democràtica. Aquests mateixos poders de l’Estat continuen fent
tot el possible per adulterar la voluntat democràtica del poble de Catalunya. I ara duen
a terme una operació d’Estat: enmig d’un pic de la pandèmia, han imposat la data
de les eleccions catalanes en contra d’un ampli consens del Parlament i del criteri
dels experts sanitaris, obligant la ciutadania a escollir entre la protecció del dret
a la vida i el dret a la participació política.
Parapetats darrere de tribunals que continuen fent política, el seu menyspreu a les institucions i a la societat catalana és tan gran, que estan disposats a posar en risc la salut dels
votants i la legitimitat democràtica dels resultats.
Però davant les eleccions del 14 de febrer, estem convençuts que el sobiranisme tornarà a omplir les urnes de dignitat i d’esperança; que la majoria de catalans tornarà
a donar un missatge molt clar a l’Estat espanyol i al món: reivindicar el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, i exigir la fi de la repressió per afrontar la resolució democràtica a un conflicte polític, mitjançant l’amnistia i el retorn dels exiliats.
Al llarg de deu anys hem omplert els carrers en manifestacions massives, hem guanyat
una majoria política al Parlament de Catalunya, fins i tot el 21-D amb l’autonomia suspesa,
i l’1 d’Octubre vam defensar les urnes de les porres amb els nostres cossos. Aquesta força
social i democràtica és enorme i no la podem malbaratar, perquè ens hi juguem el present
i el futur.
És hora de seguir exercint drets democràtics i cap xantatge de l’Estat alterarà la responsabilitat de construir una República catalana al servei de la llibertat, el benestar i la cohesió.
Necessitem un govern de la Generalitat que defensi un projecte de país inclusiu,
al servei de la reconstrucció social i l’alliberament nacional; i per avançar cap aquest
horitzó comú és indefugible seguir construint una estratègia compartida.
La repressió dels poders de l’Estat sempre busca dividir els qui lluiten, per això és més important que mai avançar units en la diversitat. Continuarem defensant i exercint els drets
fonamentals, fins a assolir la plena llibertat de la nostra nació.
Visca Catalunya lliure!
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