President Mas: “Junts vam fer el 9N,
junts votarem el dia 1 d’octubre i junts
celebrarem la llibertat de Catalunya”
Irene Rigau assegura que “quan un país té objectius nobles i
els assoleix, es converteix en un país millor; si aconseguim ser
un Estat acabarem esdevenint millor poble”
El president del Partit Demòcrata i 129è president de la Generalitat, Artur Mas, ha
subratllat aquest vespre la importància del sentit de la unitat per poder assolir l’Estat
català. En un acte en defensa del dret a decidir a Ribes de Freser, el president Mas ha
remarcat que “Junts vam fer el 9N, junts votarem l’1 d’octubre i junts
celebrarem la llibertat de Catalunya”. L’acte ha comptat amb la participació de
Joana Ortega, d’Irene Rigau, de Francesc Homs, de la vicepresidenta segona
del Parlament, Anna Simó, i del secretari tercer del Parlament, Joan Josep Nuet. El
president Mas ha iniciat el seu discurs amb unes paraules dedicades als membres de
la Mesa del Parlament i en especial a Joan Josep Nuet, que dilluns declararà davant
del TSJC per haver permès un debat parlamentari: “Malgrat representar idees
diferents; tots som un, Nuet, i estarem al teu costat acompanyant-te al
TSJC aquest dilluns”.
El president Mas ha emplaçat els assistents que s’han congregat al Cinema Catalunya
de Ribes de Freser “a ser perseverants en aquestes hores decisives; perquè
tots els revessos seran minúsculs quan puguem veure construïts els pilars
de l’Estat català, de la Catalunya del futur”. I en aquest sentit, ha fet una crida a
no acovardir-se davant del discurs de la por perpetrat per l’Estat espanyol: “La por
encadena i engabia; en canvi, la llibertat allibera, ens permet volar alt i
entreveure el futur que mereixem”.
Irene Rigau ha pronunciat un discurs de to més personal ja que és veïna de Ribes de
Freser. “El 9N, Catalunya es va retrobar a ella mateixa”, ha indicat Rigau, tot

agregant que “quan un país té objectius nobles i els assoleix, es converteix
en un país millor; per això si assolim l’objectiu de ser un Estat acabarem
esdevenint millor poble”. Rigau ha citat les paraules de Muriel Casals “nosaltres

som el somni” i ha finalitzat el seu discurs dient que “el procés participatiu del 9N
va ser la llavor del que serà el referèndum de l’1 d’octubre” fent així una crida
a la participació.
Durant la seva intervenció, la vicepresidenta de l’anterior Govern de la Generalitat,
Joana Ortega, ha confessat la importància política que va tenir per a ella el 9N: “Va
ser el dia que més vaig honorar la meva trajectòria de servidora pública; si
no ho haguéssim fet, no tindríem problemes amb la justícia, però tindríem
problemes de consciència per haver donat l’esquena al poble de Catalunya”.
Ortega també ha mostrat el seu suport al president de la Generalitat Carles
Puigdemont després de l’anunci de la data i la pregunta del referèndum de l’1
d’octubre i ha llençat un missatge a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: “El
president Puigdemont ens crida a les urnes i els ajuntaments hi heu de ser;
ahir li vaig preguntar a Ada Colau a través de Twitter si podria votar a
Barcelona i a dia d’avui encara no m’ha respost”.
També ha intervingut l’anterior conseller de la Presidència inhabilitat pel 9N,
Francesc Homs, que ha fet una crida a mantenir-se units i mobilitzats en els propers
mesos: “La unitat del nostre poble és allò que atemoreix més l’Estat
espanyol, perquè la unitat és invencible”. Homs ha recordat que el dia que va
ser expulsat del Congrés “el Govern espanyol i els poders de l’Estat es
pensaven que ens humiliaven a mi i al poble de Catalunya, però els vaig dir
que era feliç perquè formava part d’un poble que tenia com a nord les
urnes, la democràcia i la llibertat”.
L’acte ha estat presentat per l’alcalde de Ribes de Freser, Marc Prat, argumentant
que “és igual de legítim estar a favor d’un Estat propi com estar-ho en
contra; per això defensem l’exercici del dret a decidir”. “No podem
permetre que esclafin les nostres legítimes aspiracions a través de la
pressió judicial o la Fiscalia”, ha assenyalat Prat, tot censurant la judicialització de

la política. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, el president de l’ANC,
Jordi Sànchez, i el president de l’ACM, Miquel Buch han assistit a l’acte.
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