Catalunya necessita la vostra
solidaritat
El dia 1 d’octubre, quan milions de catalans i catalanes votàvem sobre la nostra
autodeterminació, el govern de l’Estat espanyol va enviar milers de policies paramilitars
per atacar-nos brutalment. La violència exercida cap al poble i, en contrapunt, la solidesa
democràtica dels centenars de milers de persones que van defensar pacíficament els
col·legis electorals, expliquen perfectament aquest conflicte.
La societat catalana és diversa i plural, està

electorals, uns 400 van ser tancats per accions

construïda sobre un ferm solatge d'associacions,

policials o administratives, afectant així unes

organitzacions i plataformes amb un fort contingut

770.000 persones censades, que van veure

progressista, les quals han promogut polítiques per

perjudicat el seu dret a vot.

la igualtat efectiva de dones i homes i contra
l’assetjament sexual; contra els desallotjaments i la
pobresa energètica; contra el fracking; un impost
sobre l’energia nuclear; la prohibició de la
tauromàquia; la prohibició de les bales de goma…
Totes aquestes mesures han estat anul·lades per
l’Estat espanyol. Enguany, s’ha celebrat a Catalunya
la manifestació més gran d’Europa a favor de
l’acollida de refugiats. La manifestació en resposta
als terribles atemptats de Barcelona i Cambrils va ser
un clam per la pau, l’antiracisme i la convivència.
Que ningú no s’atreveixi a titllar aquesta societat
d’etnicista o retrògrada.
Es pot estar més o menys d’acord amb la
independència, però s’ha de respectar el dret del
poble català a decidir el nostre futur. I malgrat la
violència policial, que va deixar a 900 persones
ferides, l’1 d’octubre vam decidir clarament.
En el referèndum d'autodeterminació de l'1-O,
més de dos milions de persones han votat per una
república catalana independent, més del 90% dels
votants. Es tracta d’un nivell de participació que
supera la de les consultes sobre l’actual estatut
d’autonomia o sobre la constitució europea, i ningú
no va qüestionar la validesa d’aquells referèndums.
La participació és encara més impressionant tenint
en compte la repressió. Del total de 2.300 col·legis

En aquest sentit, no podem deixar de banda totes
aquelles persones (algunes d'elles sotasignats) que
no van poder votar perquè el referèndum es va
celebrar sota la llei electoral espanyola, la qual nega
el vot per qüestions d'origen, tot i residir des de fa
molt de temps en el mateix territori. Malgrat això,
han participat de forma molt activa per defensar el
dret a decidir del poble català.
Al llarg dels últims mesos i setmanes, moltes
persones han estat investigades, portades als
tribunals o fins i tot detingudes per les seves idees; la
policia paramilitar espanyola ha intervingut oficines
del govern català i mitjans de comunicació; han
tancat unes 150 pàgines web… L’actual estat
d’excepció imposat a Catalunya reactiva molts
records de la dictadura franquista. És un nou indici
de les mancances democràtiques que es pateixen a
l’Estat espanyol, on encara no s’ha fet justícia per a
les persones desaparegudes sota la dictadura i on el
feixisme gaudeix d’una impunitat preocupant.
Sabem que el dret a decidir és secundat per un
83% de la població: tot i la diversitat d'opinions que
hi ha respecte a la independència, no deixem de ser
un sol poble. Treballem i volem seguir treballant des
de la base perquè no es trenquin els lligams i perquè
no ens divideixin. Això serà possible dins el marc
d’un procés constituent, en la feina pacient de debat
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i de construcció d’una societat que porti avenços

interessades que es promouen des dels sectors

socials per a tothom. No ho podríem fer, però, sota la

més retrògrades de l’Estat espanyol i els seus

suspensió dels drets democràtics, i segurament

aliats;

socials, que implicaria la victòria de la repressió.

★ Convocar manifestacions i concentracions:

El govern de l’Estat espanyol no ens vol escoltar,

segons la vostra agenda local; com a part de

com no ho ha fet al llarg d’aquests anys, i de moment

convocatòries internacionals planificades; o

els governs dels altres estats li fan costat. Queda

com a respostes urgents davant una nova

palès que sense una forta pressió per part de la

escalada de la repressió a Catalunya;

ciutadania ells tampoc faran cas a la nostra demanda
democràtica.
Per això, és fonamental que la societat civil del
món denunciï la repressió i doni suport al dret a
decidir del poble de Catalunya.
Demanem a les diverses persones i organitzacions

★ Posar la imaginació i l’espontaneïtat al poder!
Penseu altres formes d’acció i si funcionen,
feu-nos-ho saber perquè es puguin difondre i
generalitzar
★ Rebre delegacions que visitin Catalunya per
conèixer i acompanyar la nostra lluita; valorem

que us poseu en marxa, formant moviments de

la possibilitat de convocar una trobada

solidaritat amb els drets democràtics de Catalunya i

internacional a Barcelona.

contra la repressió. La lluita del poble català
demostra que la nostra força rau en la participació
popular. Per tant, us animem a:
★ Crear espais unitaris de mobilització i pressió
que abastin totes les forces democràtiques i
progressistes que vulguin estar
“#AmbCatalunya”;
★ Organitzar actes públics, parades al carrer i
altres activitats per difondre el que està passant

Cal entendre, a cada ciutat i a cada país, el que
està en joc. Si avui es permet que es reprimeixi
impunement el dret a decidir, demà poden ser
reprimits altres drets fonamentals a qualsevol altre
indret.
La lluita de Catalunya forma part de la lluita per
la democràcia i la justícia de la majoria de la gent del
món. Així que, si us plau, activeu la solidaritat amb
Catalunya. Per nosaltres i per vosaltres.

a Catalunya, i desmentir les versions
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