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Torra proposa un «front democràtic»
amb Euskadi per a les europees
El president de la Generalitat, en una conferència a Donosti, fa extensiva l'oferta
a gallecs, mallorquins i valencians davant "l'autoritarisme espanyol"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=0CxV91eQFfA
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat que la ciutadania espanyola impulsi un
referèndum sobre el model d'Estat, és a dir, entre monarquia i República
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166815/torra/insta/ciutadania/espanyola/impulsar/referendum/
decidir/entre/monarquia/republica) . En aquests termes s'ha expressat durant una conferència al
Teatre Kursaal de Donosti organitzada pel col·lectiu basc Gure Esku Dago. Ha estat el
tancament d'un dia agitat en el qual s'ha reunit amb Íñigo Urkullu, Arnaldo Otegi i plataformes
sobiranistes basques que s'ha tancat amb una proposta: "Posem en marxa un front democràtic de
defensa de totes les llibertats, davant d'una regressió de l'Estat espanyol que ens afecta a tots. I
aquest front pot tenir una plasmació molt clara a les eleccions europees".
Otegi, de fet, va proposar una coalició sobiranista entre catalans i bascos als comicis comunitaris
aquest cap de setmana. El president de la Generalitat, a banda, ha fet extensiva l'oferta als
gallecs, mallorquins i valencians per vèncer "l'autoritarisme espanyol". També ha demanat al
sobiranisme basc que estableixi una "coordinació estable amb objectius compartits" perquè
només la "transversalitat, generositat i unitat" han portat Catalunya "més lluny que mai, a les
portes d'una República".
Context de repressió
Torra ha lamentat la "vulneració de drets", la pervivència del "franquisme i autoritarisme" a l'Estat,
ha reclamat "mobilització permanent" i ha apostat per l'organització com a via per fer tirar endavant
el procés "quan arribi el moment". Les sentències, ha reiterat, no les acceptarà. "No és una qüestió
política, sinó de consciència com a homes i dones lliures", ha indicat. En clau basca, ha demant un
"front comú" per trobar solucions democràtiques. "Junts som més forts", ha constata el dirigent
independentista, malgrat la diferència de projectes entre governs.
La construcció de la República catalana, ha dit, és la manera de portar-se bé amb el "poble
espanyol". "El seny és avançar cap a la veritat, i la veritat és ara lluitar per la nostra llibertat. La
independència és el primer pas per tenir vincles amb tots els ciutadans de la península. El poble
espanyol també ha d'apoderar-se, entendre la sobirania que té", ha teoritzat Torra. "El
referèndum que Espanya ha de fer és entre monarquia i República", ha indicat el dirigent
independentista. En aquests moments, en tot cas, Catalunya s'ha de dedicar a preparar els
judicis com a via per "acusar l'Estat" i, de passada, buscar una "nova finestra d'oportunitat" per la
procés. Espanya "ha perdut Catalunya", però els catalans -ha admès- encara no han "guanyat la
llibertat".
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Pancarta de solidaritat del País Basc amb Catalunya Foto: Gure Esku Dago

No als pressupostos
"Per què ens hem de resignar al no d'Espanya?", s'ha preguntat el dirigent independentista.
"Davant d'un procés pacífic, radicalment democràtic, la violència de l'Estat des de l'1-O i la
persecució de l'Estat ha enterrat els drets civils i les llibertats fonamentals que, teòricament, la
Constitució hauria de garantir", ha asseverat Torra. "S'ha justificat l'injustificable en nom de la
Constitució. Tothom ha posat les cartes damunt la taula, ja sabem fins on està disposada a arribar
Espanya", ha indicat, refermant que no aprovarà els pressupostos de Pedro Sánchez
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166311/torra/solemnitza/ruptura/amb/sanchez/no/trafiquem/a
mb/democracia/ni/amb/dignitat) perquè no ha fet cap oferta sobre autodeterminació ni sobre la
situació dels presos polítics.
El president, en aquest punt, s'ha fet una pregunta: "De què som capaços els catalans per
guanyar l'Estat?". "L'Estat ja ha perdut Catalunya, però Catalunya encara ha de guanyar la
llibertat. No som aquí per arreglar l'autonomia", s'ha compromès Torra. "Els catalans no tenim
més alternativa que seguir avançant cap a la llibertat, aquest és el mandat d'un poble constituent
que ha dit prou. Aquest és el sentit de l'acció republicana", ha destacat el president de la
Generalitat.
Autoritarisme i franquisme vigents
"La causa de la llibertat dels bascos serà sempre la causa dels catalans", ha apuntat Torra, que ha
recordat que l'exili -com en altres etapes de la història que vinculen la Generalitat i el govern bascsegueix vigent per la situació de l'anterior executiu català. El president ha denunciat la "involució
democràtica" a l'Estat gràcies a la "caiguda" de la màscara de la Transició. "Hi ha un renaixement de
l'autoritarisme i del franquisme latent, que s'ha desacomplexat", ha apuntat el dirigent
independentista.
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(https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @QuimTorraiPla
(https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) al @KursaalDonostia
(https://twitter.com/KursaalDonostia?ref_src=twsrc%5Etfw) demanant la llibertat per als presos
polítics catalans #JuntsElkarrekin
(https://twitter.com/hashtag/JuntsElkarrekin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/wqq5Zk1f2b (https://t.co/wqq5Zk1f2b)
? Govern. Generalitat (@govern) 14 de novembre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1062784676119568384?ref_src=twsrc%5Etfw)
La monarquia i la justícia, en aquest sentit, han anat quedant progressivament desacreditats, i la
corrupció segueix afectant els grans partits, segons la visió de Torra. "Davant d'aquest
desemmascarament hi havia dues opcions: mirar cap a una altra banda, o aportar una solució
democràtica. El procés cap a la independència és una resposta democràtica davant d'una crisi que
dibuixa els peus de fang de la democràcia espanyola", ha recalcat el dirigent de Junts per
Catalunya (JxCat).
Referèndum i democràcia
La repressió ha convertit la independència "en sinònim de democràcia", ha destacat. "Aquesta és
l'opció, no podem deixar de repetir aquests valors. El referèndum de l'1-O va ser una proposta
democràtica, la gent va defensar les urnes amb els seus cossos", ha ressaltat. El 27-O es va
declarar la independència, una proclamació que ha reivindicat perquè es van seguir les majories al
Parlament. En aquest punt ha recordat que els protagonistes d'aquell octubre -Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras i Carme Forcadell, entre d'altres- són a la presó o bé a l'exili.

? El #president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) a la seva arribada al
@KursaalDonostia (https://twitter.com/KursaalDonostia?ref_src=twsrc%5Etfw) on pronunciarà la
conferència ?Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat?, convidat per @GureEskuDago
(https://twitter.com/GureEskuDago?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/uCaQ8E4Neq
(https://t.co/uCaQ8E4Neq)
? Govern. Generalitat (@govern) 14 de novembre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1062776708799950848?ref_src=twsrc%5Etfw)
"La força de la gent és també la raó per la qual Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són en presó provisional.
Voldria que m'acompanyéssiu a l'hora d'aplaudir les persones que estan privades de llibertat i a
l'exili", ha reclamat Torra. Un sonor aplaudiment i crits de "llibertat" han recorregut en aquest
moment les parets del Teatre Kursaal.
A la conferència del Kursaal hi ha assistit una delegació independentista catalana, encapçalada per
la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie; i del vicepresident
d'Òmnium, Marcel Mauri. També hi han anat els diputats de JxCat Albert Batet, Eduard Pujol i
Aurora Madaula; els líders d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián i Joan Tardà; i la secretària nacional de
la CUP Aina Delgado.
Reunions amb Urkullu i Otegi
Abans de desplaçar-se cap a Donosti, Torra s'ha reunit al palau d'Ajuria Enea amb el lehendakari
Íñigo Urkullu. En una compareixença conjunta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166794/urkullu/insta/torra/aprofitar/nou/context/al/congr/afavor
ir/distensio/entre/governs) , el president i el lehendakari han posat de manifest les diferències
estratègiques en clau de sobirania -Torra ha defensat un referèndum d'autodeterminació, el líder
basc ha apostat de nou per un encaix "legal i pactat" d'un nou estatus dins la Constitució-, però han
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coincidit a l'hora de carregar contra el 155 i en la denúncia de la repressió i l'existència de presos.
El dirigent de JxCat ha desconfiat de l'oferta de nou Estatut de Pedro Sánchez i ha considerat
que intenta "estirar tots els fils" de diàleg amb el líder del PSOE, però sense èxit. Urkullu, de fet, li ha
demanat aprofitar la majoria existent al Congrés -formada pels socialistes, Podem i els partits
nacionalistes, que van desallotjar el PP de la Moncloa- per generar un clima de "distensió" entre
els dos governs.
Poc abans de començar la conferència, Torra s'ha reunit amb el secretari general de Bildu,
Arnaldo Otegi, que la setmana passada va rebre amb satisfacció una sentència europea que
dictamina que Espanya no li va permetre un judici just
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166235/tribunal/estrasburg/sentencia/otegi/no/va/tenir/judici/ju
st?rlc=p1) . Tots dos dirigents han analitzat la situació política a l'Estat, al País Basc i a Catalunya.
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