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Puigdemont: «Avui la Constitució
espanyola és una eina de repressió»
Torra critica que la carta magna és "una presó per a molts catalans" i Rovira crida
a enfrontar-se "dempeus" a una repressió "que té l'objectiu clar de dinamitar" el
moviment independentista

Carles Puigdemont, en una imatge recent. | ACN

Carles Puigdemont ha afirmat aquest dijous que la Constitució espanyola és "avui una eina de
repressió". Segons ha assegurat, fa 40 anys la societat es va "aferrar" al text com a "única
esperança"en un context difícil, però ha valorat que actualment s'allunya dels estàndards democràtics i
"ha de celebrar l'aniversari en un clima inacceptable i impresentable davant d'Europa de coacció i
limitació de drets fonamentals".
Puigdemont, que ha intervingut telemàticament en la jornada de dejuni de diputats del Parlament
en solidaritat amb la vaga de fam dels polítics presos, ha defensat el seu gest com un "crit
d'alerta" i s'ha compromès a "acompanyar-los i escampar arreu del món" la seva situació. El
president a l'exili ha considerat que la Constitució "ha caducat" i ha demanat "als gestors
d'aquesta agonia del règim del 78" que no "n'allarguin la vida". En tot cas, ha assegurat que en
aquest context "no hi ha més remei que fer acció directa no violenta".
Igualment, Quim Torra ha assegurat des d'Eslovènia que no té "res a celebrar" en el dia de la
Constitució. "S'ha convertit en una gàbia i una presó per molts catalans", ha denunciat reclamant una
constitució pròpia per a Catalunya perquè l'espanyola "ja no serveix". Segons el president, suposa
una "alteració dels drets fonamentals dels catalans" i està "atacant" els drets civils i el dret a
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l'autodeterminació. "Volem viure en un país on la democràcia regni per sobre la democràcia
indivisible de l'Estat i on l'autèntica justícia es faci", ha sentenciat.
Després de reunir-se amb l'expresident eslovè Milan Kucan
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168424/torra/es/reuneix/amb/president/eslovenia/ljubljana) ,
Torra ha apel·lat la comunitat internacional perquè no es quedi "silenciada" davant la situació a
Catalunya i el fet que hi hagi presos en vaga de fam. També ha demanat que sigui "capaç" de
veure que és una lluita que afecta "tots" els demòcrates del món i "els que estimen per damunt de
tot la democràcia, la justícia i la veritat".
Un text que no s'aplica pels drets socials
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que l'Estat ha convertit la Constitució
"pel que fa a drets socials en paper mullat". Segons ell, "sembla que només importa per la
Corona i la unitat d'Espanya", mentre que "no és important" temes com el dret a l'habitatge, el
dret a una vida digna, a una tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió, els quals s'han
"oblidat" de protegir. "Un model diferent" només vindrà quan Catalunya sigui independent, ha
assegurat en una visita a la Llar Pere Barnés de Barcelona, ja que serà "una república de drets
socials per a tothom".
La secretaria general d'ERC, Marta Rovira, s'ha adreçat també per videoconferència als
participants en el dejuni solidari per demanar a l'independentisme que "lluiti" i s'enfronti
"dempeus" a una repressió "que té l'objectiu clar de dinamitar" el moviment independentista. Des
de Suïssa, Rovira ha afirmat que la repressió tindrà ara "una de les cares més dures" amb el judici
a l'1-O. Davant d'això, la dirigent d'ERC ha remarcat que "el moviment no es pot ni encongir ni
autocensurar". "El moviment independentista ha de continuar sent defensat per tots nosaltres,
democràticament i pacíficament", ha conclòs.
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