RESOLUCIÓ
Barcelona, 14 de setembre del 2017

LA JSC A FAVOR D’UNA SOLUCIÓ DIALOGADA

Davant els esdeveniments que es van produir durant el dimecres 6 de setembre al
Parlament de Catalunya la federació de la JSC a les Comarques Tarragonines vol expressar
el següent:

 El nostre rebuig a les formes utilitzades per a presentar i debatre la llei del referèndum,
estirant el reglament de la cambra catalana a favor d’una part de l’hemicicle i trepitjant
contínuament els drets dels diputats de l’oposició. La llei del referèndum és una llei molt
important que requereix de temps per estudiar quines són les seves implicacions, per
això creiem que no es podia utilitzar el mecanisme de lectura única per tramitar-la de
forma ràpida.

 Els qui s’omplen la boca parlant de democràcia, el passat dia 6 de setembre van decidir
saltar-se totes les normes, començant per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el
Reglament del Parlament, per esclafar els drets dels i les representants de la població,
escollits democràticament en unes eleccions.

 El nostre rebuig a l’actuació de la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme
Forcadell, que va actuar de manera completament parcial, ignorant als partits que
representen més del 48% dels vots a les darreres eleccions. Se’ls hi va negar de forma
continuada que fessin esmenes a la totalitat a la llei i que consultessin al Consell de
Garanties Estatutàries la legalitat o no de la llei que es presentava.

 Que la llei finalment aprovada al Parlament es troba fora de la legalitat vigent i que fora
de la llei mai hi pot haver democràcia.
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 Que les solucions als problemes no passen per la unilateralitat per la que aposten els
independentistes, sinó pel diàleg, l’acord i el pacte.

 Que cal reformar la Constitució de manera urgent per tal de millorar l’encaix de
Catalunya dins d’Espanya, sense trencar res i sempre respectant els mecanismes
existents per fer aquesta reforma. Una reforma que ha de reconèixer el caràcter
plurinacional de l’Estat Espanyol i l’evolució de l’actual estat autonòmic fins a un Estat
Federal.

Volem fer saber a la societat de les Comarques Tarragonines, i especialment al si les joves,
que estem davant d’una convocatòria d’un pseudoreferèndum sense garanties i sense cens
oficial, per la qual cosa fem una crida a no ser còmplices ni partícips d’aquesta nova posada
en escena del procés independentista.
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