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Puigdemont: «Defensarem fins al
final el dret de tots els catalans a
decidir»
El president insisteix que "ara és l'hora de la ciutadania" i reclama "compromís
cívic i transversal" en el camí cap a l'1 d'octubre

El Govern, en un moment del ple | ACN

Compareixença de tot el Govern només mitja hora després de signar el decret de convocatòria del
referèndum
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137760/govern/ple/signa/decret/convocatoria/referendum) de
l'1 d'octubre. El president Carles Puigdemont ha ressaltat la rellevància de la firma i també de la
posada en marxa dels decret de normes complementàries, bàsics per a l'operatiu. "Convoquem els
ciutadans a decidir sobre si el país ha de ser una autonomia o un estat independent en forma de
República. La decisió dels ciutadans ens vincularà. Defensarem fins al final el dret de tots els
catalans a votar", ha destacat el president, acompanyat de tots els consellers.
Puigdemont ha fet una defensa a ultrança del dret a decidir dels ciutadans. "Ningú té la
possibilitat d'incautar-nos el dret a decidir", ha subratllat el president de la Generalitat. "No ens
deixarem desnonar de la democràcia, no ens deixarem anul·lar els nostres drets humans", ha
indicat el dirigent nacionalista, que ha demanat "compromís cívic" de cara a l'1 d'octubre.
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El president de la Generalitat ha recordat que "ara és el moment de la ciutadania". "És el moment
de culminar aquest llarg procés; decidir a través de les urnes, escoltar la població, acceptar el
seu veredicte, això és democràcia", ha insistit, abans de recordar que "totes les opcions són iguals
de legítimies i democràtiques". La intervenció de Puigdemont -que no ha anat seguida d'una
intervenció del vicepresident Oriol Junqueras- ha conclòs amb un minut d'aplaudiments.
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