Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Molt Honorable President de la Generalitat
Palau de la Generalitat
Plaça de Sant Jaume
BARCELONA

Barcelona, 20 d’octubre de 2019

Molt Honorable senyor President,

Els esdeveniments d’aquestes darreres jornades, ens els que dissortadament s’han barrejat
legítimes i pacífiques manifestacions de la llibertat d’expressió amb incidents incívics
protagonitzats per sectors violents, em porten a traslladar-li, en nom del grup parlamentari
que presideixo, algunes consideracions que estimo rellevants.
Primer, considero del tot obligat que, com a president de la Generalitat condemni i
contribueixi a l’aïllament de qualsevol actuació violenta que desfiguri el contingut cívic de les
protestes, pertorbi la tranquil.litat ciutadana, dificulti l’exercici dels drets dels i de les que no
participin de les protestes, promogui estralls en el patrimoni col.lectiu o malmeti la imatge
exterior del nostre país.
Vostè, com a president de la Generalitat i precisament perquè en diverses ocasions s’ha
caracteritzat per donar suport als sectors més radicals de l’independentisme, està
especialment obligat a marcar una línia clara que separi les legítimes i pacífiques formes de
discrepància, de qualsevol actitud incívica i violenta.
No n’hi ha prou amb dir que aquestes actituds no el representen, o que no representen el
moviment independentista, cal que les condemni expressament, de forma contundent i que
les repeteixi tants cops quan calgui, fins que cessin els aldarulls violents que malmeten la
imatge cívica del nostre país.
Segon, considero que és el seu deure manifestar ple suport als esforços dels Mossos
d’Esquadra, la Policia nacional i la Guàrdia civil en la seva tasca de garantir la seguretat
ciutadana i el lliure i pacífic exercici dels drets de tots, sigui quina sigui la seva opinió o
ideologia.
A vostè li correspon per llei l’exercici del comandament suprem del Cos dels Mossos
d’Esquadra i, per tant, el Cos té dret a rebre el màxim suport de la Presidència de la Generalitat
en l’exercici de les seves crucials funcions de garantia de la seguretat i els drets de tots. No és
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sobrer assenyalar que en les darreres jornades han resultat ferits 288 professionals de la
seguretat (153 Mossos d’Esquadra, 134 Policies nacionals i un membre de la guàrdia urbana).
La relació de ferits desacredita les acusacions genèriques de manca de proporcionalitat de
l’actuació policial i posa de manifest la imperiosa necessitat de mostrar el suport total del
govern als diversos cossos policials que han actuat de forma ben coordinada i que ja han rebut
expressions de suport per part del president del govern d’Espanya, del Ministre de l’Interior i
del mateix conseller d’Interior. Unes expressions de suport que contrasten amb la tibiesa de
les seves manifestacions que, recordem-ho, exerceix el suprem comandament del Cos. El
Departament d’Interior té protocols i instruments que han de permetre corregir qualsevol
actuació inadequada que s’hagués pogut produir.
Tercer, hem conegut a través dels mitjans de comunicació la seva petició d’entrevista al
president del govern d’Espanya per reprendre el diàleg polític. Una petició que contrasta amb
les declaracions fetes per vostè mateix a Prada de Conflent, en les que qualificava la present
etapa política com de “confrontació”. Per assegurar que el contingut de futurs contactes seus
amb el president del govern d’Espanya correspongui a un sentiment majoritari dels catalans i
les catalanes, considerem imprescindible que abans que es produeixin aquestes converses
vostè mantingui reunions amb els presidents dels grups polítics presents al Parlament de
Catalunya o reprengui la feina de l’Espai de Diàleg, presidit per vostè i integrat pels presidents
dels grups parlamentaris, creat a instàncies del propi Parlament, que porta tants mesos
paralitzat per manca d’iniciativa seva de convocar-lo. Sense aquesta feina prèvia vostè no
podrà pretendre parlar en nom del conjunt del país. Voldríem evitar que es reproduís el penós
episodi de la darrera sessió parlamentària en la que vostè va formular una proposta política
que ni tan sols havia compartit amb les forces polítiques que formen part del govern que vostè
presideix.
Espero que consideri útils aquestes consideracions fetes sempre des del respecte a la institució
de la Generalitat i com a contribució sincera al progrés i benestar del nostre país.
Atentament,

Miquel Iceta i Llorens
President del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

