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El Parlament rebutja unànimement l’intent d’aturar el
treball d’una cambra democràtica
Dimecres, 15 de juny de 2011. Palau del Parlament
El president de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament,
Núria de Gispert, la mesa i els presidents i portaveus de tots els grups i
subgrups parlamentaris han fet avui una declaració conjunta per rebutjar
l’intent d’aturar l’activitat de la cambra i el ple d’avui per part dels
‘indignats’, i per reivindicar el treball de la institució que representa el
poble de Catalunya.
La declaració s’ha acordat per unanimitat en una reunió extraordinària convocada
per la presidenta amb el president de la Generalitat, la mesa i els presidents i els
portaveus dels grups i dels subgrups parlamentaris. De Gispert l’ha llegida davant
el ple abans de suspendre la sessió del migdia.
Text íntegre de la declaració:
Declaració conjunta del president de la Generalitat, de la presidenta i la
mesa del Parlament, dels presidents i portaveus dels grups parlamentaris
que configuren el Parlament de Catalunya
El Parlament de Catalunya, la institució que representa el poble català, és
l’expressió de la voluntat popular manifestada a les urnes i està al servei de les
llibertats i dels valors democràtics i de convivència en un estat de dret.
Per això, rebutgem rotundament les agressions i les coaccions que han sofert els
representants del poble català, els treballadors de la institució i els representants
dels mitjans de comunicació, i també rebutgem l’intent d’aturar el Parlament,
amb el benentès que, fidels a la democràcia, entenem que no pot acceptar-se de
cap de les maneres que res ni ningú pugui aturar el treball d’un parlament
democràtic com el nostre i les sessions que hi estiguin convocades.
Volem agrair la feina de totes aquelles persones que amb el seu esforç i
professionalitat han fet possible el desenvolupament del ple, treballadors, mitjans
de comunicació social i especialment l’esforç de les forces i cossos de seguretat
per tal de garantir la integritat de les persones que havien d’accedir al palau del
Parlament.
I, finalment, la democràcia garanteix que es puguin defensar plantejaments
ciutadans d’acord i de discrepància política dins i fora del Parlament, però mai des
de la coerció i la violència.

