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CO M U N I C A D O  

Não toquem na República Catalã! 

Neste dia 27 de Outubro, o Parlamento da Catalunha adoptou uma resolução que decretou que 
“a Catalunha constitui um Estado independente em forma de República”, decidindo iniciar “um 
processo constituinte”. 

É uma declaração conforme com o resultado do referendo de 1 de Outubro. 

Conforme com a exigência democrática de que é ao povo catalão, e a mais ninguém, que 
compete decidir do seu futuro! 

Desde que a declaração foi conhecida, assistiu-se a um autêntico vendaval de ataques à 
República Catalã: 

• o governo Rajoy iniciou uma escalada repressiva: tutela sobre a Catalunha (artigo 155º), 
o presidente da Generalitat acusado de “rebelião”; 

• a União Europeia, a administração Trump, Macron e todos os governos das grandes 
potências capitalistas condenam a proclamação da República e alinham-se atrás de Rajoy 
e da monarquia; 

• na própria Espanha, todos os dirigentes dos principais partidos, incluindo os partidos de 
“esquerda” (nomeadamente o PSOE e Podemos) condenam a proclamação da República  e 
alinham-se atrás da monarquia. 

É claro que a proclamação da República da Catalunha abre uma brecha no sistema institucional 
da monarquia franquista instaurado há quarenta anos, na continuidade da ditadura de Franco.  

É uma brecha por onde poderão passar todos os povos do Estado espanhol, do País Basco à 
Galiza, da Andaluzia a Castela, proclamando por seu turno as suas próprias Repúblicas e 
lançando em todo o lado o processo constituinte que permita aos povos decidirem eles próprios 
que forma e que conteúdo social há-de tomar uma verdadeira união livre das repúblicas livres de 
Espanha. 

É aos povos que compete decidir. 

O Partido Operário Independente Democrático, que se bate, em França, contra o regime da 
Ve  República e contra a União Europeia e pela unidade para pôr na rua o governo Macron-
Philippe, pela união livre dos povos e das nações livres de toda a Europa, reafirma a sua 
solidariedade  com o povo e os trabalhadores da Catalunha e os povos e trabalhadores de todas 
as regiões de Espanha em luta pela democracia e contra a monarquia. 

Não toquem no povo catalão! 

Contacto: poidemocratique@orange.fr


