
 
Manifest-comunicació 

“Vas néixer amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?” 

Ho recordeu? Sí... perquè amb aquesta pregunta se’ns 

interpel·lava a tots a participar del Referèndum de l’1 d’Octubre.  

Aquí estem: no hi hem renunciat! 

Sí, som aquí. En aquest encreuament de vies: per FER 

MEMÒRIA, per RENOVAR FORCES, per SEGUIR. Sí, aquí, 

gairebé un any després de la nostra fita històrica.  

Sí, aquí, per recordar alguns dels motius que ens fan reivindicar la 

LLIBERTAT de tots els presos i preses, dels exiliats i exiliades pel 

règim autoritari d’aquest estat del 78 perpetu, crònic. 

Sí, vosaltres...  

• Vau fer possible el referèndum per decidir el nostre futur com a 

país i això, això és agafar amb les mans un EMPODERAMENT 

POPULAR que ja no hem deixat anar.  

Sí, vosaltres,...  

• Malgrat algunes vacil·lacions, heu seguit el MANDAT POPULAR 

amb la celebració del Referèndum i la implementació dels 

resultats: la Declaració d’Independència aprovada pel Parlament 

de Catalunya el 27 de setembre de 2017.  

Sí, vosaltres....  

• Esteu pagant el preu i la repressió d’un estat demofòbic que ja 

s’ha tret totes les caretes, i ara mostra sense vergonya el rostre 



de l’autoritarisme que la societat catalana ja ha deixat endarrere.  

Som aquí: per recordar-vos a vosaltres: presos i preses; exiliats i 

exiliades per l’estat espanyol. 

Som aquí: per fer-vos memòria que cada dia som més i estem 

més convençuts que la única via a la LLIBERTAT individual i 

col·lectiva per als pobles és la INDEPENDÈNCIA.  

Som aquí: en aquest punt de bifurcació que va dur-nos a l’1 

d’octubre per reafirmar-nos que la única VIA A LA LLIBERTAT és 

la REPÚBLICA CATALANA!  

Som aquí: i ens emplacem a seguir aquesta via l’11 de setembre, 

a la manifestació de la Diagonal a Barcelona. I l’1 d’octubre a tot el 

país. 

Som aquí: aquesta és la VIA....  

Vam votar! Vam decidir! Vam Guanyar! Som República!  

Seguim, Seguim, Seguim... fins a la LLIBERTAT!  

 

 


