Diàleg i solucions
Quan surti publicat aquest butlletí, farà una setmana que s’ha conegut la
sentència del judici del procés, en què es condemna als líders polítics i socials a
penes de presó d’entre 9 i 13 anys.
Som del parer que en el moment que el conflicte català es va portar per la via
judicial, allí ja es va sentenciar. Es va sentenciar la via política. Ara, acabat el
judici, amb la societat dividida, els ànims escalfats i una sensació de tristor,
amargor i bloqueig, arriba l‘altra sentència. La que confirma la incapacitat pel
diàleg i la política.
Es fa evident i palesa la necessitat de demostrar qui té la força i el poder, que
envia un missatge per a tothom, perquè les conseqüències d’aquesta sentència
van més enllà de les evidents. S’obre la porta a assenyalar i criminalitzar
qualsevol mobilització ciutadana: reivindicació per les pensions, educació i
sanitat pública, drets laborals i sindicals, etc. La sentència posa en risc el dret a
la mobilització i la protesta, no només a Catalunya, sinó a tot l’estat. Considerar
la mobilització de 1-O i la concentració davant el Departament d’Economia com
a “aixecaments tumultuaris” limita i estableix un molt mal precedent sobre els
drets i llibertats de la ciutadania en democràcia.
Des de Mollet En Comú reivindiquem el diàleg i la política com a única i
necessària via per arribar a trobar solucions per Catalunya. No serà fàcil, però
no podem viure en aquest bloqueig permanent i en aquest clima de confrontació.
Es fa necessària la llibertat dels presos per desbloquejar la política a Catalunya
i a Espanya, i per obrir vies que facin possible la resolució del conflicte.
Hem de treballar per una solució dialogada i democràtica al conflicte polític i per
la transformació d’Espanya en un Estat plurinacional que reconegui plenament
la nació catalana. No generarem una societat lliure i demòcrata instaurant el
règim de la por, ni enrocant-nos en posicions oposades.
Per això, diàleg i solucions.

