COMUNICAT D’ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC)

Davant la declaració del President del govern espanyol, Mariano Rajoy, després de la reunió
extraordinària de ministres del passat dissabte 21 d’octubre en la que explicava la seva voluntat
d’activar l’article 155 de la constitució espanyola per la que es suspen per complert l’autonomia de
Catalunya, amb el suport del PSOE i de Ciudadanos, i davant del posicionament del PSC respecte
a l’aplicació d’aquest article, Alella Primer-Candidatura de Progrés (PSC) vol expressar el seu
posicionament envers aquest fet i els que es venen produint des del passat 20 de setembre.
L’aplicació del 155, a banda de contradir-se amb l’article 2 de la constitució en el que diu
clarament que les regions i nacionalitats d’Espanya tenen dret a l’autogovern, aquesta mesura no
ajuda en res a resoldre l’atzucac en el que Catalunya es troba actualment. Més enllà dels retrets
de com hem arribat al punt en el que ens trobem, pensem que són moments per ser valents i
buscar solucions per a la ciutadania a través del diàleg, de la negociació i del pacte.
Nosaltres no pensem que l’independència sigui la millor solució per Catalunya, però sí que creiem
que s’ha de respectar la voluntat legítima dels qui la defensen, i la millor manera de respectar-la
és, en primer lloc, saber el que pensen els catalans i les catalanes. Des d’Alella Primer-CP fem
una crida al Govern de la Generalitat i al de l’Estat Espanyol perquè seguin i dialoguin, i busquin
una fòrmula viable per la sortida de la crisi.
Des d’Alella Primer-CP fem una petició formal a la direcció Nacional del PSC perquè trobi el suport
del PSOE i altres partits que s’hi vulguin sumar, perquè es posi immediatament en marxa la
Comissió Política per la Reforma Constitucional, la qual hauria de donar sortida a un referèndum
legal i acordat.
Per aquest motiu, també, veiem totalment inacceptable l’aplicació de l’art. 155, que només farà
créixer l’inestabilitat política, econòmica i fracturarà més encara la societat catalana a la vegada
que la despulla per complert deixant el seu autogovern a mans del que decideixi el Govern de
l’Estat.
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En aquest sentit expressem:
1.- Rebutjar qualsevol mostra de repressió a la llibertat d’expressió.
2.- Condemnar les agressions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el dia 1 d’octubre cap a totes
aquelles persones que pacíficament volien expressar la seva opinió a través del vot.
3.- Demanar l’alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, dues persones representants de la
societat civil i que han estat empresonades per manifestar públicament les seves idees.
4.- Mostrem el nostre total desacord en l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola, que
elimina l’autonomia i l’autogovern de Catalunya que tant ens ha costat construir.
5.- Demanar iniciar el diàleg a les dues institucions que actualment tenen la responsabilitat de
governar i negociar els termes d’un referendum legal i acordat que doni la possibilitat de donar veu
als diferents anhels clarament existents avui a Catalunya.
6.-Demanem a la Direcció Nacional del PSC que es desmarqui del suport que ha donat el PSOE
al PP en l’aplicació de l’article 155 que s’ha de votar al senat, i s’oposi frontalment a aquesta
mesura i que en cap cas la validi.

Sense diàleg la solució serà difícil. Sí la política és la ciència que proposa i dóna solucions als
problemes de les persones, ara és l’hora d’establir ponts de diàleg per tal de trobar aquestes
solucions.
D’altra banda, volem posar en valor la feina feta per aquest grup municipal a l’ajuntament i envers
el poble d’Alella i la bona sintonia en el treball amb ERC+SumemxAlella per tal d’acomplir els
acords del pacte signat el juny de 2015.

Alella Primer-Candidatura de Progrés (PSC)
Alella, 23 d’octubre de 2017
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