MANIFEST PER LA DEFENSA DELS DRETS CIVILS, LA
DEMOCRÀCIA I LA LLIBERTAT
Ara que fa dos anys del referèndum de l’1 d’octubre, ara que fa pocs dies
d’una nova acció repressiva contra ciutadans catalans falsament acusats
de terrorisme i ara que resten pocs dies per una sentència contra polítics
i activistes catalans que es preveu condemnatòria, nosaltres, entitats i
ciutadania de Castellterçol, persones diverses i diferents,
cadascuna amb les seves conviccions polítiques i ideològiques,
volem fer constar:
- la nostra radical protesta per aquesta situació que busca la liquidació
de tots aquells drets i valors que considerem fonamentals dins d’una
societat i un estat democràtics;
- el nostre rebuig a un estat espanyol que patim a través d’alguns
polítics més interessats en servir-se que en servir, a través d’uns jutges
més a prop de corruptes i poderosos que de la justícia i a través d’uns
mitjans de comunicació que, llevat d’escasses excepcions, desinformen,
manipulen o inventen una falsa realitat;
- el nostre ferm compromís en la defensa de la democràcia, la llibertat
dels presos polítics, el reton dels exiliats i el dret a decidir del poble de
Catalunya. Sempre des de la rebel·lió tossudament pacífica i amb la
màxima fermesa i decisió.
I per tots aquest motius, nosaltres, entitats i ciutadania de
Castellterçol, signants d’aquest manifest, fem una crida a tot el poble
a participar de forma activa en les convocatòries locals i generals que es
proposaran en resposta a la sentència contra els polítics i activistes
catalans injustament empresonats i que es preveu, malauradament,
condemnatòria.
Fa més de 40 anys el poble català en lluita contra la dictadura franquista
cridava: LLIBERTAT, AMNISTIA I ESTATUT D’AUTONOMIA.
Ara i avui, la lluita del poble català, que és també la lluita de totes les
persones demòcrates d’arreu de l’estat, crida:
LLIBERTAT, AMNISTIA I DRET D’AUTODETERMINACIÓ
Castellterçol, 10 d’octubre de 2019

Signen aquest manifest:

