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El fracàs de la política que els socialistes hem denunciat des de fa temps ens ha portat als fets lamentables de la jornada ben
trista del 1O. La incapacitat pel diàleg dels governs presidits per Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, i la decisió temerària de la
majoria parlamentària independentista de celebrar un referèndum unilateral, que tampoc ha rebut una resposta política del govern
d’Espanya, han estat la causa del xoc de trens sobre el que hem advertit fa temps. La irresponsabilitat d’uns i altres ens ha portat
fins aquí, i no volem que actuacions policials amb ús de la força puguin malmetre la convivència.
Ara mateix, els presidents Rajoy i Puigdemont estan obligats a dialogar per evitar mals majors. Ara mateix han de posar les bases
perquè es produeixi el diàleg i la negociació que han estat incapaços de mantenir al llarg dels darrers cinc anys.
Ni Rajoy ni Puigdemont han estat a l’alçada. Han de reflexionar sobre si són les persones més adequades per impulsar el diàleg. Si
no es veuen capaços de restablir la normalitat, el millor és que renunciïn a les seves responsabilitats en favor de qui pugui fer-ho.
Fem una crida a la calma i la serenitat.
Puede que nos puedan tachar de estar fuera de onda, ya que ahora los temas principales son otros; pero nosotros volvemos a
insistir en la necesidad que tenemos de aunar inquietudes y de construir identidades comunes. Por mucho que se debata ahora
sobre otras cuestiones, que parecen de vida o muerte, la verdad es que la existencia de toda persona que no pueda vivir de
rentas, depende de encontrar un trabajo o mantener una pensión digna para mantener su modo de vida (pensando que en el
modo de vida incluimos: poder vivir en su casa, tener una sanidad digna y universal, una educación gratuita y de calidad, etc).
Desde EUIA, consideramos que éstos son elementos que nos unen al 98% de la población y que si no nos compactamos y nos
unimos para seguir luchando por mantenerlos o incluso mejorarlos, finalmente los perderemos y entonces nos daremos cuenta
qué es lo verdaderamente importante. Sólo una reflexión por si a alguien le ayuda: cuando no podemos encontrar trabajo y nuestra situación es límite, tenemos que emigrar para conseguir nuestra subsistencia…eso dice mucho sobre las prioridades que
queremos representar en EUIA: Clase Trabajadora.

VOLEM PROTESTAR!!!!

Malauradament aquest mes el nostre escrit és una protesta: per la vulneració dels Drets Humans i les agressions rebudes pels
ciutadans de Catalunya el passat 1-O, per la persecució judicial als Mossos d’Esquadra, per l’injust empresonament de per-

sones civils per les seves idees, i per la manipulació de la realitat catalana per part del Govern Espanyol i una gran part de la
premsa Espanyola.

Lluitem per la democràcia, lluitem per Catalunya. Visca Catalunya!!!

ESQUERRA
REPUBLICANA

El dia 1 d’octubre més de 4.100 persones van votar a Lliçà tot i les prohibicions. Van votar normalment gràcies als representants
de l’administració, i a les taules que es van constituir amb els primers votants que van acceptar quedar-s’hi. Els atacs informàtics, les imatges de covards antidisturbis apallissant a gent pacífica, van ser una espantosa manera de comprovar que l’Estat
ens considera una colònia. La gent es va mobilitzar admirablement per defensar el dret de vot. Hem de donar-ne les gràcies a
tothom. El nostre partit hi vam ajudar i implicar-nos en tots els aspectes, des de la organització fins a la logística. El resultat va ser
contundent: 390 vots pel no i 3700 vots pel sí. Només els sí representen 400 vots més que PSC, IU i PP a l’ajuntament. A pesar
de totes les dificultats, el poble ha parlat clarament a casa nostra.
L’ajuntament governat per PSC, IU i PDECat no va col·laborar amb la Generalitat i no va facilitar equipament bàsic aquell dia.
L’alcalde no es va dignar a fer arribar als col·legis electorals un missatge de calma, sabent, com diu que sabia, que els antidisturbis no vindrien a Lliçà. Gràcies per res.

El Gobierno de la Generalitat ha fracturado la convivencia en España. Los máximos responsables son el actual presidente Puigdemont y el ex presidente Artur Mas, impulsor del 9N y de los lamentables hechos acaecidos el 1 de Octubre. No actúan solos.
Cuentan con el apoyo del PdeCat, así como de ERC y la CUP y de las organizaciones ANC y Òmnium. Ellos han llevado el pueblo
catalán a un enfrentamiento con las fuerzas del orden público, aun a sabiendas que la Magistrada del TSJC les había ordenado
que impidieran el Referéndum.
Los secesionistas no se han detenido aquí, sino que han llevado su plan más lejos, a pesar que algunos empiezan a ver que el
camino no va a ninguna parte. Sólo hay que recordar lo que dijo en su momento Artur Mas, cuando aseguró que la independencia no iba a provocar la marcha de ningún banco de Catalunya. Pues bien, en los últimos días hemos comprobado con tristeza
como varios bancos y empresas anunciaban el traslado de sus sedes a otras comunidades. Quizá por eso ahora el Sr Mas dice
en el Financial Times que Catalunya no está preparada para la independencia. ¿Tanta confrontación para esto?

