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Bargalló crida a cercar un acord amb
l'Estat i avisa que no renunciarà al
dret d'autodeterminació
El conseller afirma, però, que la prioritat és ara aconseguir la llibertat dels presos
i el retorn dels exiliats

Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament, durant l'acte de la Diada a Torredembarra . | ACN

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va cridar aquest dijous a "insistir i perseverar en la
necessitat de diàleg" amb l'estat espanyol per transformar-lo en negociació i aconseguir un acord
per celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "No permetrem que ens obliguin a
renunciar al nostre dret a l'autodeterminació ni al dret de la nostra gent a opinar", va assegurar
Bargalló a Torredembarra, on va pronunciar la glosa de la Diada en l'acte institucional de l'Onze
de Setembre al Camp de Tarragona.
El conseller va afirmar, però, que la prioritat és ara aconseguir la llibertat dels presos i el retorn
dels exiliats. El conseller va apel·lar a la "força" de l'1-O, que va definir com "la diada de la
democràcia", per afrontar els "moments difícils" que vindran i va demanar no caure "en el parany"
d'aquells "que ens volen dividir en debats estèrils sobre símbols i endinsar en un fals debat
identitari".
Segons Bargalló, els tribunals espanyols no jutjaran els dirigents polítics ni els líders de la societat
civil que van assumir la responsabilitat de l'1-O. "Es jutja el fet que votéssim l'1-O i es jutja si
realment l'Estat viu en una democràcia efectiva i real", va assenyalar. El conseller d'Ensenyament
https://www.naciodigital.cat/noticia/162365/bargallo/crida/cercar/acord/amb/estat/avisa/no/renunciara/al/dret/autodeterminacio
Pàgina 1 de 2

va advertir que qualsevol sentència que no sigui absolutòria serà "una condemna per la democràcia
a l'Estat" i això, ha dit, haurà d'interpel·lar "a tots els demòcrates". D'aquí, va afegir Bargalló, que el
president Torra hagi cridat a una mobilització "àmplia i transversal" pels drets civils "que respon a
l'esperit de llibertat que ens ha mogut sempre".
'Un amor extrem per la llibertat'
Precisament, el conseller va evocar Voltaire en la seva glosa, que va titular 'Un amor extrem per
la llibertat', amb motiu de les reflexions que va fer el filòsof sobre els catalans. Des de la seva vila
natal, Bargalló va esmentar l'episodi de la Guerra de Successió que va tenir lloc a Torredembarra,
la qual, va dir, va esdevenir "la primera i gran derrota de les tropes catalanes". Segons el
conseller, però, actualment l'Onze de Setembre no serveix "per celebrar derrotes", sinó la capacitat
de "resistència" del país. "L'Onze de Setembre no vam perdre; vam començar una resistència de
més de 300 anys", va subratllar.
En relació a la commemoració de l'1 d'Octubre, el conseller va defensar que aquesta no ha de ser
una diada independentista, sinó "una diada de la democràcia" en què tots els demòcrates hauran de
reivindicar "la repressió, les persones silenciades i represaliades", no només a Catalunya, sinó
també a l'Estat. El conseller va reivindicar que "cal un país més lliure per fer un país més just".
Durant la seva intervenció, el conseller va tenir un record pels dirigents polítics independentistes
empresonats i exiliats. "Repetir el seu nom és un acte de justícia", va reivindicar. En aquest
sentit, Bargalló va afirmar que ara com ara "el primer és aconseguir la llibertat dels presos i el
retorn dels exiliats i demà ja parlarem de què faci falta".
Record dels presos i exiliats
Prèviament, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el delegat del Govern a Tarragona, Òscar
Peris, també van tenir un record pels presos i exiliats. Durant el seu discurs, Peris va posar en
valor la tasca feta pel Govern des de la fi de l'aplicació del 155. El delegat va reivindicar que han
pres "decisions de tota mena" amb l'objectiu de millorar el benestar i la vida quotidiana de la
ciutadania. "Treballem per tothom", va defensar, alhora que va insistir que treballen per assolir
"les més altes quotes d'autogovern" per Catalunya i per aconseguir "un futur més lliure i més
just".
L'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Camp de Tarragona es va celebrar
aquest dijous a la tarda al pati del Castell de Torredembarra. Joan Reig i Joan-Pau van cloure
l'acte amb la interpretació d'una versió de "Viatge a Ítaca" i del Cant dels Segadors.
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