DEFENSEM LES NOSTRES INSTITUCIONS
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DAVANT DELS ATACS DEL RÈGIM A QUALSEVOL RESULTAT ELECTORAL QUE NO ELS AGRADA

Primer van començar amb l'Estatut, votat per la majoria del Parlament i per las
Cortes i passat per Referèndum el 2006, com marca la seva Constitución, i després de
4 anys en funcionament el Tribunal Constitucional el tomba. Declara inconstitucionals
articles que tenen una redacció idèntica en altres estatuts com el valencià o
l'andalús, aprovats pel PP. I passem a ser els únics que tenim un Estatut no votat per
referèndum. El poder del poble votant és substituït pel dictat de les forces obscures
d'aquest règim borbònic hereu del franquisme.
El mateix Règim que bloqueja qualsevol intent de demanar una consulta, encara que
no sigui referendària, com la del 9 de novembre de 2014 amb el suport del 65% del
Parlament català. No només no accepta la consulta sinó que persegueix els seus
organitzadors declarant-los inhabilitats per presentar-se a cap càrrec públic, a cap
consulta electoral i finalment també són perseguits pel Tribunal de Cuentas amb
multes milionàries al marge de les ja dictades pel Suprem.
Davant d'això es convoquen eleccions el 27 de setembre de 2015, amb caràcter
plebiscitari com demostra la campanya que van fer totes les candidatures,
independentistes o no, i surt una majoria absoluta independentista de Junts pel Sí i
CUP, que arriben a un acord de celebrar un referèndum per a la independència el
2017.
Referèndum de l'1 d'octubre atacat per tot l'aparell estatal per terra, mar i aire,
abans, durant i després de la seva celebració. La voluntat de més de dos milions del
poble català trinxada per la guàrdia civil, els magistrats, el Tribunal de Cuentas amb
els resultats sobradament coneguts de l'empresonament de part del Govern legítim i
de l'exili forçat d'altres.
Saltant-se tots els procediments marcats a la Constitución, el Senat aprova amb els
vots tant del PP com del PSOE un 155 exprés, amb dissolució del Govern i Parlament,
amb la intenció clara d'esperar un resultat amb majoria de Ciutadans més PP i PSOE a
les eleccions del 21 de desembre de 2017. Però el poble segueix obstinadament
sense fer cas de la voluntat d'aquest sinistre aparell (mediàtic, polític, econòmic,
policial, judicial...) de l'Estat, donant una nova majoria a les forces independentistes.
Quan el Parlament intenta investir a Puigdemont com a nou President, novament es
posa en marxa tota la maquinària per a impedir-ho. Se'l deixa presentar a les
eleccions però quan guanya llavors li neguen tots els drets. Diuen que no és present al
país, es nomena Jordi Sánchez que sí que hi és i tampoc, no el deixen sortir de la
presó, tot i tenir tots els drets reconeguts perquè no ha estat condemnat a res. Es
nomena Jordi Turull i a meitat de la investidura l'engarjolen negant-li tots els drets.
Finalment contra la investidura de Torra no hi poden fer res, de moment, però
seguiran intentant-ho.
A les eleccions municipals i europees de 2019 han de suportar novament una victòria
clara de l'independentisme. A les europees, entre les dues candidatures encapçalades
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per Puigdemont i Junqueras treuen uns dos milions de vots de suport. Però no ho
reconeixen, no els deixen prendre possessió dels càrrecs. Quan el Tribunal Europeu de
Justícia declara que tenen immunitat parlamentària i els han de declarar lliures, tant
a en Junqueras com a en Puigdemont, Comín i Ponsatí, se salten la sentència del
tribunal europeu.
A part de perseguir a gent de CDR's, a gent que ha participat en accions pacífiques de
protesta sigui a l'aeroport o a les autopistes... ara tornen a intentar carregar-se el
President que l'actual majoria parlamentària ha escollit. Els atacs contra en Quim
Torra per part del TSJC, la JEC o el Tribunal Suprem no van dirigits només contra la
persona sinó contra el que representa: la legitimitat de les institucions catalanes i el
seu control per les forces democràtiques i republicanes de Catalunya.
Ara el Constitucional va novament contra la Mesa del Parlament per haver deixat total
llibertat a debatre qualsevol tema al Parlament, intolerable.
Procés Constituent donem suport clar i incondicional als i les representants legítimes
de les institucions catalanes i a totes i tots els represaliats per l’Estat espanyol.
Defensem les nostres institucions, encara que siguin heretades del règim autonòmic,
perquè emanen de la voluntat d'una majoria sortida d'uns resultats electorals. Cal una
estratègia clara per fer front a la intromissió constant de la judicatura espanyola i
per fer valer la sobirania del Parlament i del poble de Catalunya.
Fem una crida a abandonar els interessos partidistes i a articular una estratègia
compartida entre les forces polítiques sobiranistes. La unitat estratègica ha de
passar també per l’aprovació i implementació de les lleis socials que ens permetin
consolidar i ampliar la majoria republicana.
Apel·lem a la responsabilitat de les forces republicanes per tal que evitin aquest nou
cop d’estat judicial que ens amenaça i que persegueix d’accelerar la lluita caïnita
electoral autonomista.
Alhora, des de Procés Constituent fem una crida als votants de l’1-O per tal que
participin massivament als Debats ciutadans Constituents que començaran ben aviat.
Només construint el País que volem podrem guanyar la llibertat.
Unim-nos per la llibertat de totes les preses i exiliades polítiques, per
l'autodeterminació, per la defensa dels drets democràtics i per resistir l'embat
repressiu de l’Estat. Construïm República.
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