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Fem República!
El 21 de desembre passat, la ciutadania catalana s'ha tornat a posicionar clarament davant les
urnes. De forma il·legítima, el govern espanyol, més o menys forçat per instàncies europees, va
determinar que els resultats de les eleccions del 2015 no li agradaven i volia veure si al 2017
votàvem diferent. Ho van orquestrar amb candidats a la presó o a Brussel·les, amb la Generalitat
intervinguda, amb denúncies per odi, amb un mal candidat del PP per facilitar el vot útil a
l'Arrimadas, amb la lupa posada a TV3, amb el Major Trapero apartat de la direcció dels Mossos,
amb mestres responent als jutjats, amb el color groc de solidaritat amb els presos prohibit, amb
amenaces de seguir aplicant el 155 si no votàvem bé...
Malgrat tot, tornem a tenir un Parlament amb majoria republicana. No s'ho esperaven. De fet,
segueixen dient que un partit monàrquic, Ciudadanos, ha guanyat les eleccions. Em recorda les
dues legislatures en què Artur Mas també insistia que havia guanyat les eleccions, però Maragall i
Montilla van ser els presidents. I donen la culpa a la llei de règim electoral, a CatComú o a la
mesa del Parlament per haver permès delegar el vot dels presos polítics. De fet, es volien
aprofitar de tenir electes presos o exiliats per tergiversar el resultat electoral. Quins demòcrates
que estan fets...
Ara toca constituir un Govern que treballi per la República, fent-la. Demostrant que la República
la volem perquè no tornin a passar casos Millet o Pujol. Perquè volem un estat amb la ciutadania
empoderada, lliure i feliç. On hi hagi igualtat d'oportunitats. On es lluiti perquè el poble tingui dret
real a un habitatge i feina dignes. On es lluiti contra la pobresa. On s'acullin refugiats. On no
imperi l'odi cap el qui pensa diferent. On es persegueixi la corrupció i, sobretot, els corruptors. On
l'estat estigui a favor de la gent i no reprimint-la. Fem-la!
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