
O povo catalão quer votar 

e tem direito a votar 
 

Publicamos uma Declaração do Comité para a Aliança dos Trabalhadores e dos Povos (1) 

sobre os últimos acontecimentos que tiveram lugar no Estado espanhol, incidindo em particular 

sobre a repressão do governo de Rajoy e das instituições monárquicas sobre todos quantos 

defendem o direito do povo catalão a decidir sobre o seu destino.  

 

 
 

Concentração de Alcades (Presidentes de Câmara) no passado dia 16 de Setembro, em Barcelona, 

defendendo o direito do povo catalão a votar. 

 
A brutal repressão empreendida pelo governo de Rajoy concentrou-se, hoje, na detenção de 16 

dignitários da Generalitat (os órgãos estatais da Catalunha) e na irrupção em sedes desta instituição, ao 

mesmo tempo que assaltou, com os corpos repressivos do Estado espanhol, as sedes de alguns partidos. 

Actos aplaudidos pelos franquistas do PP e por Ciudadanos, e consentidos pelo PSOE. 

Os obstáculos e proibições que a maioria do povo catalão está a enfrentar para realizar as suas 

legítimas aspirações a exercer o direito a decidir respeitam a questões fundamentais da democracia. 

Com a perspectiva da defesa da democracia e dos interesses da classe operária – que também está 

sujeita à política anti-operária do governo de Rajoy – defendemos incondicionalmente o direito do povo 

da Catalunha a votar e decidir. 

A liberdade, a democracia e os direitos não podem dividir-se em parcelas nem em fatias. As 

ameaças, proibições e ataques antidemocráticos ao povo da Catalunha afectam-nos a todos. 

A proibição de concentrações e reuniões em Madrid (no dia 17 no Matadero, decidida por um juiz a 

rogo do PP), em Gijón, em Vitória,... é a prova de que cortar direitos democráticos a uma parte – o povo 

catalão – afecta o conjunto. 

Ontem foi rejeitada nas Cortes (o Parlamento do Estado espanhol), por maioria, una proposta de 

apoio incondicional ao Governo contra o direito do povo catalão a decidir. Que efeitos terá esse voto 

maioritário? Não lhe acontecerá o mesmo que à rejeição maioritária da “lei Mordaça” (contra a 

liberdade de expressão), ao voto pela anulação do artigo 315.3 do Código Penal (com o qual se 

incriminam os sindicalistas), ou pela anulação da LOMCE (Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade 

Educativa, que só tem piorado o Ensino)...? 



O governo de Rajoy cada dia lança mais achas para a fogueira: ameaça de detenção de mais de 750 

alcaldes (presidentes de Câmara) da Catalunha, entrada da Polícia e da Guarda civil nas instituições 

catalãs, detenção de pessoas com altos cargos públicos, intervenção nas Contas, ameaças ao pagamento 

do salário dos funcionários públicos. 

O Governo e as instituições que representa querem impedir, a todo o preço, o direito a votar 

reclamado por mais do 70% do povo catalão, para em seguida reafirmar a política de corte de direitos e 

liberdades contra toda a classe operária e os povos.  

Temos que parar a mão do Governo que ataca: os direitos e liberdades de expressão; o direito de 

reunião que – com tantos sacrifícios – a classe operária e os povos arrancaram ao franquismo; a 

resistência na Catalunha, que defende o direito a decidir (com o apoio de mais de 40 mil pessoas que, a 

16 de Setembro, se manifestaram em Bilbau, defendendo as liberdades democráticas e o direito a votar 

do povo catalão). No dia seguinte, em Lavapiés, mais de 1000 madrilenos de diversas organizações 

conseguiram concentrar-se em defesa das liberdades e dando apoio aos porta-vozes catalães presentes. 

A mesma acção está a ser organizada em Valência, em Málaga, em Sevilha e nas Astúrias, com 

iniciativas em defesa da democracia, pelo direito a decidir, pela liberdade de expressão e de reunião. 
  

BASTA de repressão. O povo catalão tem direito a votar. Democracia. 

Unidade dos trabalhadores e dos povos contra o Regime monárquico 

 

PARTICIPA NAS INICIATIVAS CONTRA A REPRESSÃO 

E PELA DEMOCRACIA, E DIVULGA-AS 

 

Comité para a Aliança dos Trabalhadores e dos Povos (CATP) 

 

 

  
 

 

Em Madrid, no dia 28 de Setembro, às 18h 30m, na calle Atocha, N.º 20,  

(local do Clube de Amigos da Unesco, Madrid - CAUM) 

o CATP organiza um debate com o deputado da ERC (2) Jordi Salvador 

 e o professor da Universidade Complutense Xabier Arrizabalo 

 

 
 

(1) O Comité para a Aliança dos Trabalhadores e dos Povos (CATP) foi constituído em Madrid, a 10 de Novembro 
de 2012, com delegados da Andaluzia, da Catalunha, das Ilhas Baleares, de Madrid, do País Basco e do País 
Valenciano. Este Comité promove o combate pela unidade dos trabalhadores e das suas organizações, em 
defesa dos seus direitos e da democracia. 

(2) Esquerda Republicana da Catalunha. 


