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Comunicat de premsa 

Sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia!

Esquerra Republicana s'adhereix a la crida de l'ANC

Mentres  que a molts  països europeus,  i  també d'arreu del  món,  el  racisme,  la  intolerància  i  la
xenofòbia avancen, posant en perill els valors democràtics més bàsics, com ara la tolerància,  el
respecte a la diferència i a les minories o la llibertat d'expressió i participació, l'exemple que dòna a
tot el mòn el poble català és una alenada d'aire fresc en forma de participació ciutadana.
Els homes i dones de Catalunya, en comptes de tancar-se sobre ells mateixos amb tics identitaris o
de rebutjar la política, han decidit justament el contrari, de recuperar la política en el més àmpli
sentit del terme i de prendre el futur en les seves mans, per tal de tenir l'oportunitat de construir un
país millor per a ells i les futures generacions.
El  poble català  ha demostrat  repetides  vegades,  amb mobilitzacions  importantíssimes,  amb una
àmplia majoria al Parlament de Catalunya, amb el sosteniment de milers d'associacions del teixit
associatiu, sindical i social i de més del 90% dels municipis  que representen més del 85% dels
ciutadans de Catalunya, la seva voluntat d'expressar, de manera pacífica i democràtica a través de
les urnes, quin futur volen pel seu País.
La resposta del govern espanyol a aquesta demanda majoriaria dels ciutadans de Catalunya
ha estat digna d'aquells estats amb dubtosa qüalitat democràtica: votar és il·legal, i anuncien
la seua voluntat d'impedir la celebració de la consulta prevista pel 9 de novembre, mitjançant la
interposició de dos recursos, un contra la llei de consultes i el segon contra el decret de convocatòria
de la consulta del 9N davant el Tribunal Constitucional espanyol.
Davant la possiblitat que el Tribunal Constitucional decideixi en favor del govern espanyol
impedint la celebració de la consulta del 9 de Novembre, Esquerra Republicana de Catalunya
Nord s'adhereix a la convocatòria feta per l'Assemblea Nacional Catalana, ANC, i crida a tots
els  seus  amics  i  simpatitzants,  però  també  a  tots  els  ciutadans  de  fortes  conviccions
democràtiques sigui quina sigui la seua ideològia, a manifestar-nos a partir de les 18,15 hores
davant del consolat espanyol de Perpinyà, en defensa de la llibertat i la democràcia.
Per Equerra Republicana de Catalunya,  si hem de triar entre obeir el mandat democràtic de
la ciutadania de Catalunya o bé obeir una sentència del Tribunal Constitucional, que ningú
tingui cap dubte que obeirem el mandat democràtic dels catalans.

Perpinyà, 29 de setembre de 2014
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