
L'ESQUERRA DAVANT EL 1 D'OCTUBRE A 
CATALUNYA

La Plataforma política L'Esquerra Avui ha valorat els esdeveniments que estan passant a 
Catalunya i especialment l'1 d'octubre i manifesta:

- Que en primer terme té una responsabilitat inequívoca el Govern de la Generalitat en 
convocar un referèndum d'autodeterminació il·legal i de manera unilateral, i sense les mínimes 
garanties democràtiques, ni tan sols les escasses que ells mateixos van posar. El referèndum 
en si constitueix un autèntic frau polític i electoral, amb urnes mig plenes abans d'inici de 
votació alguna, o omplertes "in itinere" sense censos, sense control, sense custòdia i sense 
posició divergent alguna.

Les manifestacions del mateix Govern català a primera hora de la jornada canviant les normes 
i plantejant "el tot val" i amagant-se darrere de la gent, inclosos nens i grans, és una 
manifestació inequívoca del frau perpetrat.

La conseqüència de la seva convocatòria és un acte irresponsable que divideix i fractura a la 
ciutadania catalana alliberant el pitjor fanatisme i sectarisme de cadascú.

- En segon lloc afirmem la incapacitat del Govern de l'Estat d'articular en el passat cap 
proposta, que aïlli el separatisme i permeti mantenir la convivència entre catalans i d'aquests 
amb la resta d'Espanya. Negar la política sempre no és una opció en cap moment.

L'actuació del govern l'1 d'octubre només les podem qualificar de lamentable, incapaç de 
coordinar el compliment dels mandats judicials i els propis cossos i forces de seguretat sota el 
seu comandament, i tenir una actitud repressora fora de temps i inútil, portant al sofriment a 
nombrosos ciutadans víctimes de les actuacions que han viscut tràgicament aquesta jornada, 
així com les pròpies forces de seguretat servint d'excusa al Govern català per parapetar de nou 
després de la gent, i donant una imatge internacional, d'ús desaforat de la força, que en res 
ajuda a resoldre el conflicte.



Constatar que totes aquestes actuacions en res beneficien a la majoria social treballadora, ni a 
Catalunya ni a la resta d'Espanya. Fracturar als treballadors i debilitar la seva força només pot 
beneficiar els que retallen drets i deterioren el marc social i laboral.

Finalment, L'Esquerra Avui defensa que només el Federalisme Solidari, Igualitari i Unitari pot 
donar sortida política a aquesta situació i situar en un nou marc de relacions que integri 
identitats, rellanci drets i consolidi la convivència fraternal.


