Manifest commemoratiu del 40è aniversari de la creació de
l'Assemblea de Catalunya
---------------Catalunya, 7 de novembre del 1971
( Extracte refós del text del comunicat de la primera sessió de l'Assemblea de Catalunya )
Catalans de diferents tendències pertanyents i no pertanyents a organitzacions polítiques, de diversos
sectors de la població, obrers, camperols, estudiants intel.lectuals, professionals i ciutadans en general,
de Barcelona i de comarques, reunits en Assemblea, malgrat que eren conscients que les circumstàncies
dificultàven d'esgotar les possibilitats de representació, ... coincideixen en l'objectiu immediat de l'
enderrocament del franquisme.... en els següents punts:
1.- La consecució de l' Amnistia general per als presos i els exilats polítics.
2.- L' exercici de les llibertats democràtiques fonamentals: llibertat de reunió, d'expressió,
d'associació - inclosa la sindical-, de manifestació i dret de vaga, que garanteixin l' accés efectiu del
poble al poder econòmic i polític.
3.- El restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats en l' Estatut de
1932, com a expressió concreta d'aquestes llibertats a Catalunya, i com a via per arribar al ple
exercici del dret d'autodeterminació.
4.- La coordinació de l'acció de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica...
-----------------------Aquest 7 de novembre farà quaranta anys de la fundació de l’Assemblea de Catalunya, que va significar
un pas endavant cap a la democràcia.
La representació gracienca dels partits CDC, DC, ERC, RCAT, SI i UDC volem commemorar l'aniversari
d'aquest fet històtic, a la vegada que prendre el compromís de fer nostra la gran lliçó de l'Assemblea que
ha estat, un cop més, demostrar el que és capaç de fer la societat quan s'organitza, aparcant les seves
diferències, fins i tot sota les condicions més adverses com ho varen ser aquelles sota un règim, el
franquista, dictatorial, i malauradament supervivent i col·laborador dels estats feixistes que varen conduir
a la 2a Guerra Mundial.
Va ser sota aquest règim, sense llibertats ni respecte pels drets humans, que diversos partits, llavors en
la clandestinitat, juntament amb membres i sectors actius de la societat, decideixen treballar plegats i
coordinar accions d'oposició a la dictadura i els seus estaments.
Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia
Cal reflexionar sobre el fet que les llibertats que es demanaven en primer terme eren les més elementals:
de reunió, d’associació i de lliure adscripció a sindicats. Que l'amnistia es demanava perquè
s'empresonava, torturava o represaliava a gent per haver defensat aquestes llibertats tan elementals i cal
recordar també que es reclamaven les institucions i principis de la Generalitat republicana com a pas
previ per exercir el dret a l'Autodeterminació, fet que volem posar en valor en un moment on es
recordarà què va ser i què va significar l’Assembla de Catalunya.
Quaranta anys després, a banda de fer la necessària memòria històrica, els signants del manifest, veient
el tracte de l’Estat Espanyol envers Catalunya, creiem que cal avançar decididament i aprofundir en el
tercer punt de la declaració de l'Assemblea de Catalunya, per arribar al ple exercici del dret a decidir el
futur de nostra Nació, i demanem a tota la ciutadania i la societat civil la seva implicació en l'assoliment
d'aquest objectiu.
A Gràcia, 27 de novembre 2011

