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El Comitè Permanent de l’Acció Catòlica Obrera (ACO) vol expressar el seu dolor, la
seva preocupació i la seva rotunda protesta davant els fets produïts el passat dia 20 de
setembre i successius que, com molts analistes i entitats han denunciat, situen
Catalunya en un «estat d’excepció» i són un atac al poble català i a les institucions que
el representen (Generalitat i ajuntaments).
Les detencions, escorcolls dels departaments de la Generalitat i empreses privades, la
intervenció de l’economia de la Generalitat, les imputacions a alcaldes i alcaldesses...
impulsades des de la judicatura i practicades per les forces i cossos de seguretat de
l’Estat espanyol són la conseqüència d’una deliberada inacció política del govern de
l’Estat del PP.
Constatem que els diferents governs de l’Estat espanyol, històricament, han ignorat
l’insatisfactori encaix de Catalunya en el conjunt del projecte espanyol, s’ha jugat de
manera irresponsable i amb un tacticisme polític miop amb la «qüestió catalana» i que
s’ha deixat podrir el problema fins aquest esclat.
Considerem que la via que cal explorar per tal de solucionar aquest conflicte és
l’exercici del dret d’autodeterminació dels pobles, contemplat a les diverses
legislacions internacionals i a l’ensems a la Doctrina Social de l’Església i en el magisteri
dels Papes, des de Joan XIII fins Francesc. La ciutadania ha de poder decidir
col·lectivament, lliurement i democràticament el seu futur, a través dels mecanismes
internacionalment acceptats.
Per això demanem que,
· cessi la repressió envers les institucions catalanes, càrrecs electes i, finalment,
treballadors i treballadores d’aquestes institucions i es restitueixi plenament
l’autogovern de Catalunya;
· es retorni a la Política amb majúscules, al diàleg i a la negociació i, per tant,
puguin iniciar-se converses honestes i de bona fe, si cal amb l’arbitri d’un
tercer, entre els governs de l’Estat espanyol i de Catalunya a fi i efecte que, fruit
de la negociació, s’arribi a una solució del conflicte;
· la ciutadania i, especialment, la gent treballadora continuem lluitant, amb el
civisme i pacifisme que ens caracteritzen com a poble, en defensa de la
democràcia a Catalunya, dels drets civils i de les llibertats fonamentals i
expressant el suport ferm a les institucions catalanes.
El Comitè Permanent de l’ACO se suma, doncs, a les reaccions a favor de la democràcia
que transversalment han donat tot tipus d'entitats i d'institucions de Catalunya, de
fora de Catalunya i de l’estranger.

