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El nostre sistema educatiu des de fa dècades viu un
procés evolutiu per deixar d’introduir coneixements
sense més dins els nostres infants per convertir-se
en una escola de vida, on nens i nenes aprenen a
ser ciutadans. La convivència, el respecte a la diversitat, el sentit crític o la creativitat han agafat un
paper fonamental en l’educació inclusiva del nostre
jovent, moltes vegades gràcies a un professorat i
una comunitat educativa amb iniciativa pròpia a qui

els governants no sempre ho han posat fàcil. Educació en valors, on s’incentiva l’empatia i el diàleg.
Quin exemple estem donant als nostres infants
quan les dues figures polítiques més importants
del nostre país no han estat capaces de fer-se una
trucada en la pitjor crisi territorial de la democràcia
moderna? Quan ningú no ha cedit ni un mil·límetre
davant l’evidència que ens trobem davant un carreró sense sortida? Quan estem més ocupats a

buscar culpables que a buscar solucions? Quan
ens dediquem a assenyalar amb el dit a qui pensa
diferent?
Mentre escric aquest article, tinc clar que
aquestes paraules estaran desfasades en el temps
que aquest diari triga a sortir d’impremta i repartir-se. Ja hauran succeït mil fets..., però una cosa
no haurà canviat: no haurem escoltat la lliçó dels
nostre fills sobre com fer les coses.

Mientras vivimos en Cataluña un golpe contra la convivencia democrática, nuestra alcaldesa se dedica a
hacerse hueco para salir en los medios de comuni
cación, que es lo que le gusta. Si es para apelar a
los principios democráticos del Estado de Derecho no la criticamos. Pero, desgraciadamente, es
una oportunista que sigue cualquier corriente para
arañar unos segundos de atención mediática, y no
tiene inconveniente en reforzar el relato golpista si

eso le brinda algunos segundos de televisión. Con la
irrupción de Cs parecía que el PSC de L’Hospitalet
renunciaría a la política de agradar a los independentistas, la cual ha sido una de las mayores causas de
la situación actual. No hace mucho, aun votaban a
favor de mociones de apoyo al manifiesto “som una
nació, nosaltres decidim”. Gracias a la presión de Cs
van mejorando, pero siguen con sus complejos que
les hacen no querer enfadar a los independentis-

tas, seguramente para que le aprueben sus ficticios
presupuestos. Hace unos días se abstuvieron de
rechazar el 1-O, han facilitado que funcionarios municipales hagan huelga cobrando y en documentos
administrativos han dado por vigente la suspendida
Ley del Referéndum. Pero a Núria Marín la grave situación que vive Cataluña le da igual, solo mira por
su propio interés; siempre con la calculadora de votos en la mano, no le importa la deriva separatista.

El dia 1 d’octubre marcarà per sempre molts veïns
i veïnes de L’Hospitalet i de Catalunya. La brutal
repressió exercida pels antidisturbis de Policia Nacional i Guàrdia Civil contra persones pacífiques
i indefenses, que volien exercir un dret fonamental, el dret a decidir, va ser tan injustificada i desproporcionada que part de la ciutadania que no
s’havia sentit interpel·lada en aquella convocatòria
també va sortir al carrer, va participar i es va quedar

a custodiar unes urnes que eren ja el símbol dels
drets civils i democràtics.
La ferida ha estat molt gran, ningú no esperava
tanta brutalitat indiscriminada, amb 900 persones
ferides i tot un país commocionat. Un país que es
va manifestar massivament en diferents poblacions
contra tanta violència i ho va fer en un silenci aclaparador, amb les mans alçades i més unit que mai.
La violenta operació anomenada Anubis ha

estat un fracàs, no va poder contenir el clam per la
democràcia de la ciutadania. La fissura amb l’Estat és enorme i més que mai és necessari aixecar
ponts i salvar distàncies, parlar, dialogar, respectar
i arribar a consensos que aglutinin la majoria de la
ciutadania.
Anubis és el déu de la mort dels egipcis, però
el nostre poble lluita per la vida plena i digna, la
democràcia i la pau. Violència i repressió mai més.

El pasado 8 de octubre una gran parte de la sociedad catalana salió a la calle a decir basta ya, recuperemos la convivencia. Esa parte de la sociedad ignorada por la oficialidad independentista que
durante estos últimos años, tanto la Generalitat
como sus dirigentes políticos han intentado ocultar excluyéndola como parte del PUEBLO DE CATALUÑA.
El Independentismo ha engañado a gran parte

de la Sociedad, ha perpetrado un golpe de Estado que ha dañado de manera muy importante
la convivencia, no ha reconocido la pluralidad de
Cataluña y ha propiciado la huida de miles de
empresas.
Llegados hasta aquí, lejos de pedir perdón a
toda la sociedad, pretenden continuar en su despropósito. Desmontadas por la vía de los hechos
la mayor parte de todas las mentiras con las que

han construido su relato, ahora es de esperar para
recomponer el diálogo y la convivencia que oigan
a esa mayoría de catalanes que desean que sus
derechos como ciudadano y sus sentimientos
sean respetados en Cataluña.
Ahora es el momento de dejar que la justicia
realice su trabajo y exigir que cada cual asuma
sus actos. Diálogo siempre dentro del marco legal. Pero impunidad no.

L’1 d’octubre la societat catalana va defensar i
exercir la democràcia amb el dret a vot. A L’Hospitalet, 40.040 ciutadans i ciutadanes van votar.
Una jornada festiva i massiva. Milers de ciutadans van ser al carrer, pacíficament.
I malgrat la violència indiscriminada i la
brutalitat de les forces de seguretat de l’Estat,
que van deixar més de 900 ferits, vam lluitar
pel dret a vot i les llibertats civils amb fermesa i

serenitat.
Tot i la repressió, les retallades a l’autogovern, la negativa constant del PP i del PSOE a
pactar un referèndum com a Escòcia, la vulneració de drets fonamentals i una alcaldessa que
es va negar a cedir espais, va prohibir actes al
carrer i en espais municipals, va decretar despenjar les pancartes i els cartells de democràcia
i va ordenar a la Guàrdia Urbana, sense massa

èxit, requisar urnes, vam votar i decidir.
Els resultats són clars: 2.044.038 catalans
i catalanes hem votat a favor de ser República.
Com sempre, continuarem treballant des de
la voluntat de diàleg i la mediació encara que
el Govern de l’Estat espanyol segueixi rebutjant-ho.
Visca la democràcia, la llibertat i la República
Catalana.

Afusellat. El president de la Generalitat durant
la República, Lluís Companys, va morir afusellat.
Amb tot l’horror, covardia i injustícia que representa aquesta paraula. Companys va ser l’únic president democràtic europeu afusellat pel feixisme.
I ara, 77 anys després, Pablo Casado en representació del Govern del PP, enyorant-se d’aquells
anys tan negres i foscos, declara públicament que
Puigdemont pot acabar com Companys si declara

la independència.
I aquesta declaració la sentim quan encara són
fresques les ferides de les més de 800 persones
que van veure com el seu dret a votar era reprimit a través de les porres i la força bruta que les
forces policials de l’Estat van fer servir en contra
d’una ciutadania totalment indefensa.
Vist això, i tenint en compte que aquest escrit
el faig abans de saber què passarà el dimarts 10

d’octubre al Parlament de Catalunya, tinc molt
clara una cosa: no hi ha missatge de la por que
pugui superar la por que em fa saber que podem
continuar formant part d’un Estat governat per
persones que no només legitimen l’ús de la violència sinó que, a més, s’omplen d’orgull pel fet
de fer-ho.
No serà un camí fàcil però és l’únic camí que
podem fer amb el cap ben alt.

L’1-oct., més de 40.000 persones van compartir
a la ciutat la força col·lectiva de la gent organitzada, posant el seu cos i temps per fer possible que
tothom pogués votar en una vintena de col·legis, a
tots els districtes.
També van percebre el caliu d’un poble compromès, disposat a fer pràctica la frase “si ens
toquen a una, ens toquen a totes”. I també aquella
que diu “on menja un, en mengen dos...”, amb

constants mostres de solidaritat i paciència a les
llargues cues sota la pluja.
La jornada va ser alterada per la Policia Nacional a l’Institut Can Vilumara (edifici modernista
de 1907 i patrimoni històric local). Aquesta brutal
càrrega va ser un afermament en la resistència
passiva, com a eina democràtica i reivindicativa.
Lluny de ser un dia únic, el massiu seguiment
de la jornada de Vaga General del 3 d’octubre,

contra la brutal repressió a tot Catalunya, demostra que aquest moviment és creixent, recollint
noves sensibilitats i veïns/es indignades, davant
tan greu atac a les seves llibertats i drets fonamentals.
Analitzant-ho, per nosaltres només hi ha una
conclusió: el poble ha demostrat que vol ser
sobirà i, sigui com sigui, és l’únic que decidirà el
seu futur.
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