
Catalunya viu en un Estat d’excepció des del dia 20 
de setembre. Les legítimes voluntats del poble català, 
expressades amb les 555 consultes populars, sis anys 
de mobilitzacions i a les urnes en les eleccions del 25 de 
novembre de l’any 2012 i del 27 de setembre de l’any 
2015, no han estat respectades per les institucions de 
l’Estat espanyol. La negativa a una solució democràtica 
que permeti l’expressió de l’anhel del 80% d’un poble, i 
l’aposta per la judicialització i la repressió policial, exe-
cutada l’1 d’octubre, emplacen la ciutadania a prendre 
partit.

L’Estat actua amb arbitrarietat i impunitat contra qualse-
vol oposició a la idea de l’Espanya uniforme i centralista. 
Qualsevol alternativa que qüestiona aquest discurs és 
durament censurada pels poders mediàtics i polítics 
amb estratègies de desprestigi i manipulació. Per frenar 
un nou pensament, l’Estat és capaç de fer ús de les 
tàctiques del terror, la repressió i l’empresonament. Les 
càrregues contra la ciutadania que defensen el lliure 
exercici del dret a l’autodeterminació i les detencions 
del president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez, i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, 
alerten que l’hora és greu. Els fets actuals ens recorden 
que la repressió política de l’Estat espanyol no és unifor-
me, és transversal, ja que són moltes més les persones 
que han estat empresonades per qüestions polítiques 
amb les quals també volem compartir la nostra solidari-
tat.

El govern central ha negat, i nega, la realitat política ca-
talana representada en les seves institucions, el caràcter 
de subjecte polític i les legítimes aspiracions republica-
nes amb un tracte paternalista i de condescendència 
contra la voluntat dels catalans i les catalanes que volen 
autodeterminar-se. Una actitud que, ara mateix, és 
alimentada amb la presència dels 10.000 agents de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya 
preparats per intervenir.

Vivim un context d’ofensiva contra el sistema educatiu 
català, la immersió lingüística, la cultura i les llibertats 
democràtiques de reunió i premsa. A més, els comptes 
de la Generalitat han estat intervinguts. Un clima de con-
trol que clama per la resistència.

El jovent no podem deixar d’oposar-nos a aquesta situa-
ció. Per allò que varen viure els nostres avis i les nostres 
àvies i no volem pels nostres fills i les nostres filles, hem 
de restar fidels al compromís de defensar els valors de 
la democràcia, el republicanisme, el feminisme i totes 
les llibertats de ser i d’estimar en llibertat. És moment de 
fer possible un moviment constituent que camini ferm 
i sense dilacions cap a un país ecològicament sosteni-
ble, amb igualtat de gènere i que blindi els drets civils 
aconseguits i treballi pels que han de venir. Un país on la 
llibertat individual es tradueixi en benestar col·lectiu.
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