
MANIFEST EN SUPORT DEL PRESIDENT I LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA 
 
 
Els signants d’aquest manifest ens solidaritzem plenament amb el MH president Quim Torra, 
donem ple suport a la defensa digna i valenta que fa de la nostra sobirania i de les institucions 
de Catalunya, ferides de mort pel 155 que, dia rere dia, des de fa més de dos anys, segueix 
aplicant-se per la porta del darrere, a través del poder judicial amb l’impuls i connivència de 
tots els partits que el van fer possible, però d’una manera especialment lesiva i agressiva pel 
PP, C’s i VOX. 
 
Denunciem també la greu involució democràtica que està perpetrant l’estat espanyol i que, 
com a catalans,  ens afecta greument i directa perquè vulnera els nostres drets col·lectius i 
polítics com a poble, i els nostres drets individuals com a ciutadans. Tornem a ser davant 
d’una nova persecució a la dissidència política a l’independentisme i a les institucions de 
Catalunya. 
 
Afirmem amb rotunditat que el MH president Quim Torra és dels pocs polítics que no només 
no ha renunciat a la victòria i fita democràtica que va suposar el Primer d’Octubre, ni a la 
República proclamada el 27 d’octubre de 2017, sinó que  està disposat a mantenir i a defensar 
la minsa sobirania autonòmica que encara ens queda, i a recuperar tota la que hem anat 
perdent durant aquests tres-cents ignominiosos anys, fins a arribar a fer efectiva la república 
catalana proclamada. 
 
És per això que és atacat ferotgement amb l’objectiu que fer-lo fora de la presidència de la 
Generalitat aconseguida legítimament en votació parlamentària. Per aconseguir-ho han 
vulnerat la seva pròpia legislació. I per impedir la nostra existència política com a nació i poble 
sobirà estan disposats a vulnerar i a desobeir la legislació europea i  la internacional. 
 
Aplaudim el coratge, la dignitat, l’honestedat i la fidelitat al poble de Catalunya del MH 
president Quim Torra. 
 
Compartim amb ell el convenciement que la unitat de l’independentisme, per damunt de les 
posicions ideològiques de cadascú, és imprescindible per seguir avançant i fer efectiva la 
República catalana. Considerem que, en aquest moment, hi ha quatre coses que són les 
nostres principals fortaleses: la mobilització, la desobediència, la unitat de tots els 
independentistes davant de les constants agressions de l’estat espanyol, i el Consell per la 
República que des de Waterloo manté viva la flama i treballa amb les mans molt més lliures 
que no tenim des de dins de la presó espanyola. 
 
Ens cal recuperar la iniciativa política. Obeir les seves resolucions il·legítimes significaria 
acceptar que s’ha comès un delicte. I penjar una pancarta defensant els notres polítics 
empresonats i la llibertat d’expressió no és ni pot ser mai un delicte en cap estat democràtic. 
 
Per això entenem que ens cal reforçar la proposta unitària per la ruptura que ens va fet el MH 
president en el seu valent i encoratjador missatge de Cap d’Any.  
 



Per tant demanem al President del Parlament i a tots els diputats de JuntsxCatalunya, ERC i 
la CUP que no se sotmetin a l’arbitrarietat d’un organisme que no té capacitat per destituir 
diputats legítims, elegits democràticament pel poble de Catalunya,  tanquin files i facin pinya 
entorn del president de la Generalitat per defensar la sobirania del poble de Catalunya 
expressada a les urnes el dia 21 de desembre de 2017 i no permetin, una vegada més, que les 
urpes de l’estat profund torni a vulnerar els nostres drets. Els ho demanem i confiem que la 
nostra petició serà escoltada. Si no ho fos, no restarem en silenci, impassibles, ni ens 
resignarem a veure, altra volta, trepitjats i vulnerats els nostres drets polítics. 
 
Per part nostra ens comprometem a ser fidels al nostre president, i conseqüents amb les dues 
primeres fortaleses esmentades, la mobilització i la desobediència, i a impulsar la unitat de 
tots els independentistes i el Consell per la República. 
 
 
EL PRESIDENT NO ES TOCA. 
VIA FORA, CATALANS! 
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