
 

 

Comunicat del Comitè Permanent de l’Assemblea Nacional 

Catalana 

Avui i demà, el PP de Catalunya celebra el seu congrés i molts dels ministres i 

el mateix president del govern espanyol fan un desembarcament, anunciat a 

tort i a dret, prometent que exposaran les dades econòmiques que 

desmuntaran els arguments dels independentistes. Unes dades que, si ens 

atenem als antecedents, ja sabem que estaran tergiversades, però que faran 

servir com a única veritat. El PP, doncs, continua fent joc brut perquè actua 

amb la mentalitat patrimonialista de l’Estat. 

Per altra banda, avui mateix, la seva líder a Catalunya ha relacionat el procés 

català, absolutament democràtic, pacífic i inclusiu, amb el patiment derivat de la 

violència d'ETA, en una mostra obscena de tergiversació i manipulació. 

El PP desitja provocar un clima de tensió entorn del Palau de 

Congressos. Continuant amb la seva política de dir que a Catalunya no es 

donen les condicions democràtiques mínimes i que l’independentisme està 

fracturant la societat catalana. 

Doncs no ho aconseguiran. No caurem en aquesta provocació. L’ANC no serà 

present a les portes del seu congrés. No serem a les portes del seu congrés, 

perquè no volem perdre ni un sol minut del nostre temps ni un sol gram de la 

nostra energia en respondre al discurs de la por del PP. Aquest discurs, les 

amenaces i la tergiversació és l’únic pla que tenen per a Catalunya. El mateix 

pla que estan aplicant barroerament a les Illes i al País Valencià, amb absoluta 

mala fe, arraconant la llengua catalana i tancant mitjans de comunicació. 

Ja des d’ara, els exigim que facin públics els ingressos reals de l’Estat que 

provenen de Catalunya i dels seus ciutadans. Tampoc ho faran, perquè llavors 

podríem demostrar la viabilitat del nou Estat català. 

No caiguem, doncs, en la seva provocació. Demostrem el nostre civisme i, 

sobretot, que res no ens distregui de seguir treballant en la construcció del nou 

Estat català, la millor eina i oportunitat per a sortir del pou al que ens han 

abocat les polítiques incompetents i antipopulars del PP. 

I avui també, els diem ben fort que els estats democràtics actuen 

democràticament. En el nostre cas, l'únic camí possible per saber què vol 

realment el poble català és la celebració de la Consulta, o referèndum, al més 

aviat possible. Nega aquest dret és propi de règims autoritaris, d’aquells que 

utilitzen la mentida i tenen por a les urnes. 



 

 

Els catalans decidirem lliurement el nostre futur aquest 2014, democràticament 

i pacífica, amb o sense permís de l’Estat espanyol. És el nostre dret com a 

poble. 
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