
MANIFEST CONJUNT FORCES MARINA ALTA 
 
 
El passat diumenge, 1 d’octubre, el que pretenia ser una jornada d’expressió democràtica va 
acabar sent un atemptat contra aquesta. Les forces de seguretat de l’estat, sota les ordres del 
president del govern Mariano Rajoy, van arremetre amb violència contra una ciutadania que, de 
manera pacífica i organitzada, volia exercir el seu dret a decidir. 
 
Arran de la resposta totalment desmesurada del govern del Partit Popular, les forces polítiques 
sota-signants ens unim per fer una crida conjunta comarcal i condemnar rotundament la 
violència i l’intent de repressió al poble de Catalunya. Ens avergonyeix aquesta actuació, que 
ha estat més pròpia d’un règim totalitari que d’una democràcia, fets que ens preocupen com a 
forces polítiques que representem a una gran part de la ciutadania, i que defensem i treballem 
per una millor convivència i per continuar avançant en el camí dels drets i les llibertats 
humanes. 
 
Ens trobem davant d’una involució democràtica en lloc d’anar cap a una democràcia més 
avançada. S'ha constatat que la Constitució de l’Estat del 1978 no permet el progrés 
democràtic de la societat, sobretot quan per a fer-la complir s’envien forces de l’estat per a 
atacar amb brutalitat al mateix poble. 
 
Denunciem també el tractament de la majoria dels mitjans de comunicació, amb el seu silenci o 
retransmetent informació sesgada, a la realitat que ocorria en Catalunya. 
 
Mariano Rajoy i el seu govern han atacat al poble en comptes de defensar-lo, arribant fins i tot 
a no respectar drets fonamentals, protegits per tractats internacionals sobre Drets Humans. A 
més, denunciem la manca dels procediments habituals, imposant-se la ideologia al trellat i a 
l'Estat de dret.  
 
Per tot açò, des de la Marina Alta condemnem l’ús de la força i ens reafirmem en el nostre 
compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, i a seguir 
treballant amb aquestos principis des dels nostres municipis. 

 
COMPROMÍS MARINA ALTA 

CUP PEDREGUER 
ESQUERRA REPUBLICANA MARINA ALTA 

JUNTS PER GATA(JuGa) 
PODEM 

PSPV PEDREGUER 
REINICIEM BENISSA 
SI SE PUEDE CALP 

VOLEM PEGO 
 

 
 
 
 
 

 


