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14 F, UNES ELECCIONS IMPOSADES: TORNAREM A VÈNCER

Com a conseqüència de la vergonyosa inhabilitació
pel TSJC del President Quim Torra, acusat de desobediència per no haver retirat la pancarta del balcó
de la Generalitat que demanava la llibertat dels
presos polítics (que encara avui son a la garjola),
els jutges espanyols, a l’ordre dels interessos polítics, ens imposen noves eleccions per renovar el
Parlament de la Generalitat, que nomenarà el proper President (número 132 o 133, a partir de l’any
1359, segons es miri).
El Poder Judicial del Reino de España, al no acceptar la pròrroga, torna a demostrar que se’n fot
del que legítimament decideixi el Govern de la Generalitat i el Parlament, i sobretot de les recomanacions dels experts en salut, que adverteixen del risc
que implica anar a votar -i formar part de les meses
electorals!- en plena fase expansiva de la Covid 19, amb noves
variants del virus circulant entre
nosaltres i un programa de vacunació que no funciona bé.
El TSJC contínua demostrant
que Catalunya és una colònia
del Reino i son ells (com sempre) els que decideixen per i contra nosaltres. No
juguen només amb les institucions autonòmiques,
sinó amb la vida dels ciutadans de Catalunya.
El manteniment del 14 F “coincideix” curiosament
amb el desembarcament del cofoi exministre de Sanitat Salvador Illa, que “Torna”, per “salvar-nos” com
augura el seu nom. El PSOE i la seva sucursal pretenen substituir l’estelada per la roji-gualda. Segurament volen seguir els passos de l’exministre Wert :
“hay que españolizar a los votantes catalanes”.
L’operació Illa i l’intercanvi de cromos amb el cofoi i fracassat Sr. Iceta pot esclatar-los a la cara si
es valora la lamentable ineficàcia del l’exministre
de Sanitat per contenir la pandèmia i la manca
d’escrúpols a l’abandonar el ministerio en un dels
pitjors moments de l’expansió del virus.
Lamentablement, d’epidèmia en tenim més
d’una: la manca d’unitat dels partits autoanomenats independentistes, la fragmentació, la incoherència, la picabaralla permanent i la prevalença
dels interessos de grup sobre els de país, son una

plaga a combatre. La repressió persistent i ferotge
de la (in) Justícia del Reino, més que no una plaga,
és una llosa difícil d’aixecar.
Les suposades “noves cares” dels partits del 155
(PPSOEC’s) i el pes dels energúmens del neofranquisme, son grans amenaces sobre la migrada i
minvant autonomia de Catalunya. Alguns pensen
que no val la pena molestar-se a defensar-la, però,
ai si perdem el poc que ens queda!
Què passaria amb la llengua catalana, la sanitat, els serveis socials, els mitjans de comunicació
públics, etc., a les mans de l’anticatalanisme?
Decepció, temor, ràbia, desànim, son sentiments
que ens poden portar a seguir el joc que busquen
els partits del 155 i els seus aliats objectius (Comuns, PNC, etc), que no és altre que aconseguir
augmentar els enfrontaments i
la divisió del moviment independentista i el passotisme.
Una abstenció disparada, la
fragmentació del vot o fer-nos
creure que hem d’aparcar la
lluita per la independència i la
República i donar suport als que
ja els està bé una Generalitat retallada, sotmesa i
desprestigiada, només afavoreix els enemics de Catalunya.
El convenciment que amb un estat propi, on
puguem decidir el nostre futur, fugir de la corrupció, l’explotació, la injustícia i el mal govern a
què ens aboca formar part del Reino de España
ens porta a no deixar passar cap oportunitat
per reafirmar-nos i créixer. Això passa per participar i per votar el partit independentista que el
seu programa electoral s’acosti més als postulats de l’ANC, i que es proclamen en el decàleg
fet públic.
No devem ni podem passar d’aquestes eleccions,
l’independentisme ha de demostrar una altra vegada que som la gran majoria de Catalunya i que més
enllà de les eleccions autonòmiques, no renunciarem mai a fer del nostre país una República al servei dels ciutadans lliures.
El teu vot compta: pensa, valora i sobretot vota.

2 • Eixamplem • febrer 2021

Eixamplem • febrer 2021 • 3

I els partits polítics què en pensen, de tot això?

A partir de programes electorals, entrevistes a membres dels partits, notes de premsa, entrevistes als mitjans o intervencions
a les xarxes, hem extret algunes opinions dels partits que tenen com a objectiu la independència sobre aquests punts:
Partits independentistes

Com valoren 1-O?

Què en pensen, de la unilateralitat?

Què en pensen, de l’amnistia?

Què esperen del regne d’Espanya?

CUP

La formació entomarà el nou cicle polític “amb
l’esperit” de l’1-O.
Vol reemprendre l’objectiu del primer d’octubre.
Continuar l’embat sostingut contra l’estat demofòbic
després d’un cicle de repressió però també de
resistència.

Cal preparar-se per a un nou embat democràtic, tenint
clar que “sense desobediència no hi ha
autodeterminació”. La independència “passa per
l’exercici unilateral de drets i, si és necessari, a través
de la desobediència respecte als poders imposats”.1

Esquerra Republicana

Si el diàleg no avança, ERC es prepara per a un altre
embat democràtic como el de l’1-O però amb més
força i més preparació4.

Una unilateralitat sense terminis ni concrecions i
pensada com un avís per si l’Estat manté “la seva
negativa a negociar un referèndum”.5

Junts

Segons el programa electoral, aquest partit està
d’acord en fer efectiu el mandat del 1r. d’octubre.
(Quim Torra7) (…) reclama fer efectiu el resultat del
referèndum.

Assumim la continuïtat activa del procés
d’independència que la tardor del 2017 va viure un
moment especialment intens, i no renunciem, excepció
feta de la violència, a cap decisió que ens permeti
avançar en la resolució del conflicte.8

PDCat

Una fita històrica, la culminació d’un esforç polític i
social mai vist en la història del nostre país que cal
recordar i reivindicar.

Per poder exercir-la cal tenir la capacitat de poder-la
dur a terme. Ni la vam tenir ni la tenim ara.10
L’independentisme és una eina per millorar la vida
dels ciutadans, però amb propostes realistes.11

L’absolució jurídica i política imprescindible per
tancar i acabar amb aquesta persecució i
judicialització obscena de la causa general contra
l’independentisme. L’oportunisme i l’esperit de
revenja han acompanyat en els darrers temps les
actuacions de policials i judicials.12

Un referèndum pactat i reconegut.

Primàries Catalunya

Es va convocar, votar i guanyar un Referèndum
Vinculant d’Independència. La ciutadania va actuar
sobiranament, els polítics, no i no es va fer efectiu el
resultat. El mandat segueix vigent i volem declarar
la independència sense més excuses.

És la única via per crear el nostre propi Estat. Ja ha
quedat demostrat infinitat de vegades que l’estat
espanyol no dialogarà ni pactarà absolutament res
que no sigui garantir la unitat d’Espanya.

Creiem que no cal demanar permís per alliberar
els presos polítics a l’estat després que decidissin
anar a Madrid a respondre sobre els seus actes. Tan
bon punt fem efectiu el resultat de l’1-O, podran
sortir de les presons.

Absolutament res.

La taula de diàleg ara per ara és un espai “buit i sense sentit” on
es fan “equilibris entre partits” i “es negocia a canvi d’interessos”.
Si en el marc d’aquesta taula no s’avança en la resolució del
conflicte, la CUP aposta per activar la via unilateral.3
Els tres grups independentistes al Parlament,
JxCat, ERC i la CUP, han entrat a registre una
proposta de resolució que, en cas de ser aprovada,
reclama al Congrés en nom de la cambra catalana
que aprovi una llei d’amnistia per resoldre la
situació dels milers de represaliats per part de
l’Estat.2

“Si iniciem una confrontació amb l’Estat en les condicions
actuals anirem a perdre i nosaltres el que volem és
guanyar”. Junqueras insisteix en la via del diàleg amb el
govern espanyol –per negociar un referèndum i una
amnistia.6
Defensen la “desaparició” de l’Estat a Catalunya i tanquen la
porta a la negociació amb Madrid: “Prou de pidolar per una
taula de diàleg, el model és l’1-O”. 9
Esperen l’acceptació dels resultats i la voluntat dels catalans
expressada a les urnes (Programa electoral 14-2-21)

1. https://www.naciodigital.cat/noticia/208396/referendum-confrontacio-unilateralitat-diu-cada-actor-sobre-futur-proces.
2. https://www.elnacional.cat/ca/politica/jxcat-erc-cup-congres-llei-amnistia_564039_102.html
3. https://www.elnacional.cat/ca/politica/riera-cup-confrontacio-independencia_547989_102.html
4. https://www.publico.es/entrevistas/marta-rovira-marta-rovira-preparar-1-octubre.html (La traducció és nostra)
5. Junqueras, Oriol i Marta Rovira. Tornarem a vèncer. Barcelona: Ara llibres, 2020 (citat a https://www.ara.cat/politica/365-dies-congres-erc-consolidar-dialeg-1-any_1_1008647.html)
6. https://www.ara.cat/politica/junqueras-avisa-puigdemont-confrontacio-estat-perdre_1_1058021.html

7. https://www.ccma.cat/324/tercer-aniversari-de-l1-doctubre-amb-la-vista-posada-a-les-eleccions/noticia/3050371/
8. https://www.naciodigital.cat/noticia/208396/referendum-confrontacio-unilateralitat-diu-cada-actor-sobre-futur-proces
9. https://www.naciodigital.cat/noticia/214931/borras-tanca-porta-taula-dialeg-prou-pidolar-model-es-1-o
10. Declaracions a Ràdio 4 i La 2 recollides per Europa Press el 9 de novembre de 2020.
11. https://www.aldia.cat/espanya/noticia-chacon-pdecat-demanara-14f-independencia-catalunya-amb-propostes-realistes-20201223214054.html
12. https://www.imaginaradio.cat/el-pdecat-no-tolera-el-festival-de-revenja-i-castig-de-lestat-espanyol-en-les-detencions-dindependentistes/

El Grup Koiné de lingüístes i docents posa deures als futurs diputats
i diputades independentistes del pròxim parlament autonòmic català

domini del català –i no pas com un simple mèrit- als
treballadors de totes les administracions públiques; 2)
iniciar a l’escola un nou procés de normalització que
creï les condicions (seguint metodologies ja experimentades, com ara la veritable immersió lingüística)
perquè els infants ja de menuts s’acostumin a utilitzar
entre ells la llengua catalana i assegurar que el català
sigui la veritable llengua vehicular i d’educació a tots
els nivells i graus escolars, de l’ensenyament infantil, Presentació del manifest del Grup Koiné a la Universitat
primari, secundari i professional fins als estudis uni- de Barcelona. Foto: ACN

El Grup Koiné considera que hi ha tota una sèrie d’aspectes dels drets lingüístics de la ciutadania de Catalunya en què el Parlament i el Govern de Catalunya poden i han d’actuar ara mateix d’acord amb la legislació
vigent i amb el compromís de prendre’s seriosament la
seva aplicació i no només de fer-ho veure. Els han agrupat en 10 punts de manera que Koiné es dirigeix explíci-

tament i reclama que es tingui en compte el Decàleg
Koiné en els programes electorals del sobiranisme.
Algun d’aquests punts ja han estat exposats als
nostres barris del districte perquè hi viuen i hi han fet
activitats i conferències membres de Koiné: dels 10
punts del decàleg són especialment clars i importants
1) l’exigència del requisit lingüístic imprescindible del
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versitaris; també impulsar el català com a llengua vehicular a les activitats esportives i de lleure infantils i
juvenils. 3) Assegurar que les administracions públiques i les entitats i empreses públiques, semipúbliques i privades compleixin l’article 128 del Codi de
consum sobre els drets lingüístics dels consumidors i
usuaris. 4) Dissenyar i impulsar una política coherent
de mitjans de comunicació públics (CCMA i cadenes
locals) en la direcció de recuperar l’autocentrament
nacional, no limitat a les quatre províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu i dels altres
continguts com en l’ús de la llengua catalana i com en

la superació de l’actual degradació de la qualitat del
català. En el mateix sentit, trobar sense dilacions les
formes de concertació adequades per aconseguir
d’una vegada la reciprocitat de les emissions entre les
ràdios i televisions públiques dels països de parla catalana. 5) Dissenyar i fer efectiva una política coherent
i eficaç de foment de la llengua i la creació i la difusió
culturals en llengua catalana, per tal que l’ús del català arribi a ser majoritari al cinema, als espectacles i
a les noves tecnologies aplicades al lleure.
El decàleg Koiné recull adhesions individuals i col·
lectives https://t.co/YWADh2IJ60 via@Avaaz

CONSELLS LLUITA NO VIOLENTA
Consell 5: El poder de
l’obediència

Vull acabar amb un consell molt personal. Obeïu les
vostres dones, feu-los un petó i.... Bona nit¡ . Prou de desitjar. Feu que passi.

Gene Sharp deia que l’ obediència és el nucli del poder
polític i la raó és ben clara: si la gent no obeeix els governants no poden governar. Els nens ho aprenen de seguida. Si algun cop heu tracta amb nens, sabreu com en
poden ser de desobedients. Els nens que van a l’escola
poden ser desobedients també amb els seus professors.
Primer de tot hem d’entendre que l’obediència és el
que permet que el sistema funcioni. Sense l’ obediència
de la gent els governants no poden recaptar impostos,
no poden crear un sistema de transport públic , ni netejar els carrers, ni pagar salaris, ni tant sols munyir una
vaca.
Si observem els patrons de l’ obediència, veurem que la
gent obeeix per diversos motius: alguns ho fan per por, altres
per costum: des de la infància aprenem a obeir els nostres
pares, després els mestres, els nostres professors de facultat,
després als nostres superiors a l’ exèrcit, els caps a la feina i
potser alguns de nosaltres obeïm les nostres dones...
Però hi ha una manera de trencar aquest costum d’ obeir.
Creieu-me, sé que és difícil trencar amb un hàbit. Si jo vaig
deixar de fumar en un moment de la meva vida, tu pots trencar amb l’ hàbit de ser obedient. Hi ha moltes altres raons
importants per les quals les persones som obedients. Hi ha
gent que és obedient per interès propi. Hi ha persones que
ho són perquè no creuen que el que ells facin pugui tenir cap
importància, diuen “qui sóc jo per canviar les coses”?.
Hem de ser conscients de tots aquests patrons d’obediència i recordar que hi ha molts pobles del món que un
dia van despertar, malgrat haver estat obedients durant
molts anys i van decidir trencar aquest patró i ser lliures.
Hi ha milions de persones que ara viuen en llibertat perquè van aprendre a trencar amb l’ obediència.

https://www.youtube.com/watch?v=gR4z2aqXFyI&t=40s

Consell 6. Com tenir una
	comunicació reixida?
Qualsevol moviment noviolent exitós ha de saber comunicar de forma clara i entendre a quin públic s’està dirigint.
En qualsevol lluita veiem quatre tipus principals de
públic objectiu. El primer són els teus membres i persones
afins. Necessiteu que estiguin implicats i disposats a prendre riscos, amb la moral alta i orgullosos de formar part
del moviment. El segon grup és el més nombrós. Són la
gent amb qui has de treballar la distància social per
atraure’ls cap el teu moviment. I també us heu de centrar
en les persones afins al vostre oponent. Així és com s’ha de
fer per aconseguir el volum de gent necessària. En tercer
lloc hi ha diversos agents internacionals amb qui t’has de
comunicar i has de pensar com fer-ho per convertir-los,
en part de la solució i no en part del problema, com sol
passar. Per últim hi ha aliats potencials en la teva societat.
Segur que hi ha moltes organitzacions petites que poden
compartir els teus mateixos objectius o la teva mateixa
visió però que no proves de parlar-hi per construir aquestes visions comuns. Així que penseu en aquest mapa de
comunicació perquè si aconsegueixes comunicar-te de
forma clara, pots atraure més gent cap el teu objectiu i ser
molts més. Això és el que et farà guanyar en una lluita
noviolenta. Prou de desitjar. Feu que passi.
https://www.youtube.com/watch?v=61LFSdlsR4c

Potser ens han guanyat amb les porres
però mai a les urnes: Vota independència

