
 
 

 

 

Una vegada més l’independentisme sortim a les places i carrers per denunciar un nou 
atac repressiu de l’Estat espanyol, aquest cop contra la figura del president Carles 
Puigdemont, detingut a Sardenya a instàncies del Tribunal Suprem espanyol. I tot això 
enmig d’una repressió que no s’atura, com demostra el cas dels detinguts dels 23-S, 
acusats de terrorisme, i el de Tamara Carrasco, muntatges policials de manual. El 
missatge és clar: ens volen esporuguits i desmobilitzats. Però no ho aconseguiran. 
 
Aquesta nova agressió de l’Estat espanyol mostra un cop més que la taula de diàleg neix 
morta. ¿Quin diàleg pot haver-hi amb un Govern mentre ens agredeixen sistemàticament? 
 
La base d’una negociació política rau en una confiança difícilment atorgable al Regne 
d’Espanya, perquè la seva naturalesa, tal com ens ha ensenyat la història, li impedeix 
atendre’s a pactes i promeses dialogades. Però aquest cop el Regne d’Espanya ha anat 
encara un pas més enllà permetent que el poder judicial espanyol qüestioni la jurisdicció 
europea, manifestant així de manera desacomplexada les seves mancances 
democràtiques a ulls d’Europa.  
 
Mobilitzem-nos i no deixem que aquestes mentides i aquests tripijocs els surtin de franc. 
Defensem els nostres drets fonamentals, la nostra sobirania i les nostres institucions! Fem 
saber a Europa que exigim l’alliberament del president Puigdemont, com a electe i 
eurodiputat teòricament per la jurisprudència europea.  
 
La independència depèn de nosaltres i del lideratge i mobilització permanent del 
moviment popular. Hem de recuperar la unitat estratègica amb les institucions per forçar la 
implementació d’un projecte polític de futur que no passi per Madrid i que se centri en la 
voluntat del poble català: la independència. I per tot això des d’Assemblea reclamem als 
partits independentistes el retorn a una estratègia de confrontació i lluita per l’alliberament 
nacional, l’única garantia per defensar Catalunya. 
 
Davant aquest nou embat repressor, avui tornem a fer una crida a tots els catalans. Cal 
reforçar tots els espais i organitzacions populars de ruptura: sindicats, organitzacions 
culturals i lingüístiques, espais de consum que plantin cara a l’IBEX 35, espais juvenils i 
estudiantils en instituts i universitats... 
 
No deixem espai al desànim o a la desmobilització. El passat 11 de Setembre vam 
demostrar que tot i la pandèmia l’independentisme popular continua actiu, fort i organitzat, 
i el proper cap de setmana amb els actes de l’1 d’octubre, les marxes arreu del país el  dia 
2 i la manifestació a Barcelona el 3 ho tornarem a demostrar!  
 
Independència és llibertat! 
 
Visca Catalunya lliure! 
 
 


