
'Tenim la República de Catalunya. Tots els que l’hem desitjada i esperada des de Catalunya Nord, 
tots els que hem contribuït a fer-ho possible ens en poden sentir orgullosos i celebrar-ho. Ara cal 
defensar-la i des de Catalunya Nord la nostra contribució és més important que mai. En front de la 
capa de desinformació que cau sobre la independència de Catalunya, i més encara des de l’estat 
francès, nos cal en primer lloc contribuir a restablir la veritat; la independència ha estat proclamada 
per un Parlament legítim i una majoria parlamentària democràticament elegida. Tot el procés 
independentista ha estat democràtic i pacífic malgrat la resposta repressiva del govern central 
espanyol. La República Catalana neix amb el convenciment que un estat propi és l’única via per 
desenvolupar els progressos socials (com les lleis de protecció de l’habitatge, de la pobresa 
energètica o de la renda garantida de ciutadania, que han estat sistemàticament bloquejats pel 
govern central del Partido Popular). La República Catalana es basa en valors universals de 
generositat i inclusió amb l’objectiu de construir un futur en comú millor, que garanteixi l’expressió
democràtica de tots. El desconeixement d’aquesta realitat és evident a l’estat francès i bona part 
d’Europa; no és el cas dels nord-catalans que ja s’han mobilitzat per la democràcia, i que han de 
seguir mobilitzats per defensar la República Catalana. Els ciutadans, el moviment associatiu i molts 
alcaldes nord-catalans ja han fet aquest pas, però encara esperem que més responsables polítics de 
Catalunya Nord parlin clarament, sense esperar una nova onada de repressió per sortir a 
contratemps i llavors demanar diàleg. L'èxit de la República Catalana és una condició d'èxit dels 
moviments socials i societals de França i Europa, en front de l'autoritarisme dels estats (les 
ordenances Macron i els discursos de Valls), en front de més submissió a una Europa de la finança 
conduïda des dels Estats Units. El dissabte 4 de novembre sortirem als carrers de Perpinyà per la 
Diada de Catalunya Nord, per reivindicar els nostres drets com a nord-catalans i per defensar la 
República Catalana.  


