Sentència i llibertat
El 15 d’octubre érem davant del monument a Lluís Companys a Can Pantiquet
per retre homenatge al President assassinat pel règim franquista després d’un
judici sumaríssim del tot injust. S’aprofità l’homenatge per fer-lo extensiu al qui
fou alcalde de Mollet, en Josep Fortuny i Torrens, també assassinat fa 80 anys.
En Pere Fortuny, fill de l’antic alcalde, prengué la paraula i va tenir unes paraules
vers els presos polítics i els presidents de Òmnium i la ANC, condemnats el dia
anterior. Va demanar que no ens oblidéssim d’ells ni tampoc de les seves
famílies, igual que va passar amb els que foren vençuts i executats pel règim
franquista.
La Sentència va confirmar la repressió i venjança de l’Estat espanyol contra
ciutadans que van fer possible el referèndum del 1 d’Octubre de 2017,
condemnant-los a ells, es condemnava també als 2 milions de persones que
aquell dia, sense cometre cap delicte ni crim, amb el seu vot volien decidir sobre
el seu futur.
La sentència, injusta, ha reforçat més que mai la voluntat de viure en un país
realment lliure, on la base de la llibertat sigui la voluntat dels ciutadans i
ciutadanes. On hi hagi una veritable separació de poders i on el Cap d’Estat el
votem entre tots i a qui li puguem demanar explicacions per les seves accions i
opinions. On no tinguem por d’exercir la llibertat d’expressió i d’opinió, i cap por
d’exercir els nostres drets i llibertats.
La sentència, greu decisió de la justícia espanyola, obre un temps nou, on
l’exercici de drets fonamentals, sumada a la “Llei Mordassa”, poden ser
restringits, entre ells desitjar l’opció legitima de la independència. Greu error
traslladar als jutges el que és competència del Congrés i del govern, amb
conseqüències negatives per al conjunt de la societat.
Ara cal una resposta democràtica, cívica, no violenta, fugint de qualsevol
provocació. Les eleccions del 10 de novembre han de ser la resposta massiva i
sonora de rebuig, de dignitat i de fermesa. El 10N hem de donar resposta a una
situació injusta i repressiva. El 10N hem de respirar llibertat!

