
Sr. Miquel Iceta i LLorens

Benvolgut Senyor Diputat,

Certament, la sentència contra persones demòcrates i pacífiques que vostè coneix personalment
prou bé ha estat un cop molt dur a la credibilitat democràtica del sistema polític i judicial
espanyol. Aquesta situació política greu produïda per una sentència tan injusta de 100 anys de
presó hauria de ser motiu de preocupació per a qualsevol demòcrata. Tanmateix, sembla que el
President del Govern espanyol no ho veu així perquè reiteradament es nega a agafar el telèfon
quan és el President de la Generalitat qui el truca. Aquesta actitud és d’una gran irresponsabilitat
en un moment com l’actual i, a la vegada, una greu deixadesa de funcions. Jo li demano que
traslladi al President Sánchez que deixi d’amagar-se darrere de vostè i s’avingui a seure per
dialogar i negociar.

Lamentant aquesta sordesa davant del clam de justícia d’una part molt important de la ciutadania
catalana, li responc també sobre aquesta qüestió que planteja en la seva carta. Diu que abans
de parlar en nom de Catalunya he de parlar abans amb vostè en el marc de l’espai de diàleg que
s’ha reunit un parell de vegades convocat per mi mateix al Palau de la Generalitat. Jo parlo
sempre com a President de Catalunya. I no he negat mai que el senyor Sánchez o anterormentt
el senyor Rajoy ho fessin com a Presidents d’Espanya. Certament, ja fa mesos que la taula de
diàleg no es reuneix. I me’n fa responsable a mi quan vostè sap perfectament que van ser vostès
que van preferir que no es convoqués durant els períodes electorals perquè tingués plena utilitat
i quedés preservada d’un ús electoralista.

Per les demés qüestions que planteja, li agraeixo que em faci arribar les seves percepcions
polítiques. Espero que expliqui al senyor Sánchez aquesta necessitat de diàleg que vostès
sempre reclamen al Parlament, perquè és prou evident que no està per la labor.

Atentament,

Quim Torra i Pla

Barcelona, 20 d’octubre de 2019


