MANIFEST DEL 4 D’ABRIL DE 2018 DEL COL·LECTIU D’ALCALDES DELS PIRINEUS
ORIENTALS PER AL RESPECTE DE LES LLIBERTATS I DELS DRETS FONAMENTALS A
CATALUNYA
Nosaltres, alcaldes dels Pirineus Orientals, electes de la República Francesa, de totes
les opinions, demanem que siguin respectats a Catalunya els drets i llibertats
fonamentals que conformen la democràcia a dins la Unió Europea i arreu del món, i
això, sense interferir en el tema fonamental de la independència de Catalunya front a
Espanya.
Demanem:
- Que sigui garantit l’exercici de les llibertats fonamentals que caracteritzen un estat
democràtic: la llibertat d’opinió, d’expressió, de reunió i de manifestació.
- Que finalitzi la repressió que pateixen els electes legítims, representants polítics de la
Generalitat de Catalunya empresonat o forçats a l’exili per les seves opinions i en
l’exercici del mandat; així com també els representants de les associacions.
- Que finalitzin les amenaces patides pels alcaldes i alcaldesses i electes municipals per
les seves accions, ens solidaritzem totalment amb els nostres col·legues electes.
- Que cessi la violència policial contra la societat civil catalana que sempre s’ha mostrat
no violenta, dins la calma i la dignitat.
- Que cessi la tutela de l’Estat sobre l’administració de les institucions locals i les
pressions de tota mena sobre els mitjans de comunicació, a fi de garantir una llibertat
d’informació i d’expressió que inclogui totes les opinions.
Denunciem el silenci i la passivitat dels dirigents del nostre país i dels altres països de la
Unió Europea en relació a aquest fets greus respecte els drets i les llibertats
democràtiques. Acceptar la judicialització de tota la vida política i aquesta violència en
les relacions institucionals, recolzar aquests mètodes i pràctiques, és establir un
precedent greu i obrir-se camí a derives eminentment perilloses per a l'exercici de la
democràcia. Ciutadans de la Unió Europea, n’estem plenament afectats.
Desitgem, donada la gravetat de la situació que ens sembla subestimada en gran
mesura al nostre país, que França, amb els altres països de la Unió intervingui amb tot
el seu pes en aquest assumpte per restaurar les condicions per al diàleg entre les parts,
trobar solucions polítiques a un problema polític que afecta l'Estat espanyol i la
Generalitat de Catalunya.
Avui, cal fer tot el possible per evitar que aquest conflicte degeneri per preservar la
pau a la Unió Europea. I això comença amb l'alliberament immediat dels presoners i el
retorn de l'exili a càrrecs electes i líders associatius, un requisit previ per a l'obertura
d'un diàleg polític constructiu. Els líders del nostre país i els estats europeus no poden

permetre que aquesta situació continuï, la qual cosa desacredita l'acció política de la
Unió.

Signatures

Alénya, Amélie-les-Bains-Palalda, Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Argelès-surMer, Arles-sur-Tech, Bages, Baho, Baillestavy, Banyuls-sur-Mer, la bastide, Bouled’Amont, Bouleternère, Le Boulou, Bourg-Madame, Calce, Cases-de-Pène, Cerbère, les
cluses, Collioure, Corsavy, Coustouges, Dores, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-del’Agly, Estavar, fenouillet, Font-Romeu-Odeillo-Via, Fontrabiouse, Formiguères,
Fourques, Lamanère, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, La Llagonne,
Llupia, Los Masos, Maureillas-las-Illas, Maury, Montbolo, Montescot, Montferrer,
Olette, Oms, Ortaffa, Le Perthus, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Ponteilla, PortVendres, Porté-Puymorens, Prats-de-Mollo-la-Preste, Railleu, Reynès, Ria-Sirach,
Saillagouse, Saint-André, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-desFontaines, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Nazaire, SaintPierre-dels-Forcats, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Sainte-Léocadie, Saleilles,
Salses-le-Château, Sansa, Serralongue, Le Soler, Sorède, Taulis, Taurinya, Tautavel, Le
Tech, Théza, Thuès-Entre-Valls, Toulouges, Trouillas, Villefranche-de-Conflent,
Villelongue-dels-Monts, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça.

