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O amb la violència
o amb el poble

Volem diàleg!
seny i diàleg

E

scrivim aquest article la setmana posterior al referèndum
i, al ritme que succeeix tot, quan arribi a les vostres mans
molt probablement estarà desfasat. El passat 1 d’Octubre vam
viure a la nostra ciutat i al conjunt del país un autèntic exercici
d’autoorganització popular i participació massiva. Centenars de
cornellanencs i cornellanenques van fer efectiu el referèndum
d’autodeterminació, tot garantint l’obertura de col·legis i que hi
hagués cens, paperetes i urnes.
Perquè efectivament, sí, hi va haver referèndum. Malgrat la imatge
que alguns n’han volgut vendre, vam fer efectiu com a poble el
nostre dret a vot i no hi va haver cap episodi de violència
generat pels demòcrates cornellanencs que vam garantir
una jornada de convivència i pau. A la nostra ciutat, i a l’espera
de resultats definitius, prop de 15.000 persones van anar a votar
malgrat les prohibicions i les amenaces i fent en alguns casos fins
a dues o tres hores de cua. D’aquestes, 11.000 ho van fer pel Sí a
la independència. Ens van dir que a la nostra ciutat no hi hauria
referèndum, que els col·legis no obririen, que no arribarien les
urnes… I aquest va ser el resultat.
Tot i això, sí que vam patir violència. La violència policial de
la Guàrdia Civil i la Policia espanyola, sota el comandament
polític del govern del PP, que van deixar gairebé 900 ferits
i van arrasar amb tot el que trobaven al seu pas. Una violència
totalment desproporcionada i fora de lloc. Els qui sempre hem
rebutjat totes les formes de violència, la rebutgem ara també.
Des del màxim respecte a tots els posicionaments polítics,
igualment vàlids i legítims, la violència mai no pot ser la solució
per resoldre conflictes polítics.
Davant la gent pacífica amb urnes i sobres, ells hi van oposar el
terror, la violència més extrema contra el poble. I lluny d’adonar-se
del greu error que això suposa, n’estan ben orgullosos. A la
nostra ciutat, malauradament, tenim dos grups polítics que no
només no condemnen la violència sinó que l’animen.
Afortunadament, aquesta no és la sensibilitat de la major part de
la població, tal com va quedar palès al darrer Ple municipal.
I si demanen més repressió, nosaltres construirem ciutat. Ara
mateix, estem construint tot un nou model de societat, ens estem
autodeterminant i és hora d’obrir un procés constituent.
Ho vam dir quan ens presentàvem a les eleccions: dret a decidir-ho
tot i procés constituent de base realment popular per decidir sobre
el model econòmic i social, les nostres institucions comunes i la
relació amb la Unió Europea. I ho estem fent.
Ho estem fent des dels carrers, que seran sempre nostres, sense
caure davant les provocacions dels extremistes. Ho estem fent des
dels Comitès de Defensa del Referèndum, construint autèntic
contrapoder a les institucions repressores hereves del franquisme.
I ho estem fent amb tot un poble en moviment. Sortim al carrer, amb
el somriure que ens caracteritza i el puny alçat i fem-ho possible!
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ivim moments complexos, i és ara més que mai quan cal seny i
diàleg per tal de donar sortida a la situació política actual.
Nosaltres no volem una Declaració Unilateral
d’Independència, ni l’aplicació del 155! Ni immobilisme,
ni DUI, volem ponts de diàleg, acord i pacte.
Condemnem la repressió policial contra les persones que van
participar a l’1 d’octubre, i fem una crida a les institucions i al conjunt
de la ciutadania, en la seva pluralitat i diversitat, per la defensa d’un
marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la
política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància.
Reiterem el nostre compromís per preservar la cohesió social i la
convivència cívica de les nostres ciutats des de la defensa de la pau, les
llibertats i els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d’idees i
opcions polítiques es gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la
negociació i el vot, mai de la violència.
Ens reafirmem que, si s’ha arribat a aquesta situació, ha estat per
l’obstinació tant del govern central com del de la Generalitat, que
no han estat capaços en cap moment de deixar de banda els seus
plantejaments unilaterals i immobilistes per facilitar un diàleg
que evités el que s’ha produït als carrers i les places de moltes
ciutats catalanes.
Per tot això, pensem que el president del Govern, Mariano Rajoy,
ha quedat desautoritzat. Així mateix, la irresponsabilitat del
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha traslladat
la seva incapacitat política a un conflicte social i cívic de la
ciutadania de Catalunya, demostrant la seva incompetència per
trobar un camí de resolució d’aquest conflicte.
Estem preocupats, ja que tant a Cornellà com a la resta de ciutats,
ambdós han transformat els nostres espais socials i cívics, en llocs de
divisió i trencament apoderant-se de les nostres ciutats. No podem
permetre aquesta intransigència que impedeix el diàleg i l’acord.
Per això, a Cornellà, hem impulsat un Manifest amb la
ciutadania, per la Convivència, Diàleg, Negociació i Pacte.
Per la cohesió cívica aconseguida i mantinguda per les
institucions, entitats i diferents col·lectius, refermem el nostre
compromís en la defensa del respecte i la tolerància com a valors
imprescindibles per exercir les nostres llibertats democràtiques.
Ara tenim per endavant un gran repte, evitar que als nostres
espais socials i cívics la intransigència s’apoderi d’ells. Cal enfortir
més que mai la concòrdia de la nostra ciutadania i expressem
que la nostra pluralitat ideològica només pot ser motiu de
divergències, però mai d’enfrontaments i divisions.
Defensem el diàleg, la negociació i el pacte com l’única via de
solució. És per això que instem als dos governs a cercar solucions
democràtiques i respectuoses amb totes les expressions i sentiments.
Mai és tard per al diàleg.
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!
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