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L’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha estat detinguda avui al matí per ordre judicial. 
El seu delicte? Haver-se negat a col.laborar amb la justícia espanyola. L’acusen d’haver 
desobeït l’ordre de despenjar la bandera estelada que havia penjat al seu Ajuntament per 
acord del ple “fins aconseguir la independència”. 
 
És evident que l’Estat espanyol està desbocat cap a la judicialització i cap a la reacció 
antidemocràtica davant la voluntat majoritària de la nació catalana de decidir lliurement el 
seu futur. Allà on històricament han fet servir l’exèrcit, ara utilitzen la justícia. Una justícia al 
servei dels interessos de l’Estat espanyol. 
 
¿Creuen de debò que ens mantindrem passius davant d’aquest atac a l’alcaldessa de 
Berga, davant dels processos judicials oberts a Vic contra Joan Coma, davant els processos 
judicials contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, contra més de 300 ajuntaments 
catalans i contra la presidenta i la mesa del nostre Parlament? 
 
  
 
¿De  veritat es pensen que deixarem sols els nostres càrrecs electes que, com la Montse 
Venturós, l’únic que fan és complir la voluntat popular i exercir la democràcia? 
 
  
 
¿Es pensen que hem fet tot el que hem fet, que hem arribat fins aquí per arronsar-nos 
davant la repressió judicial d’un Estat al·lèrgic a la democràcia? 
 
  
 
Fermament els diem que no ens fan cap por.  
 
  
 
Fermament els diem que els seus intents de provocar la desunió entre l’independentisme, 
d’afeblir-nos, de crear-nos dubtes, d’atemorir-nos, seran en va. Perquè estem a punt, estem 
preparats per afrontar aquesta fase final del procés, una fase on caldrà unitat i determinació. 
Unitat per defensar els nostres representants electes, i determinació per travessar la paret 
de paper en què s’ha convertit l’Estat. 
 
Ara, més que mai, és imprescindible que demostrem el compromís amb la defensa de les 
institucions democràtiques d’aquest país. Per això anirem a la concentració del 13 de 
novembre a Barcelona, davant les fonts de Montjuïc. I us convidem a fer-ho junts amb 



autocar des del Priorat. 
 
Arriba el moment de demostrar que som un país unit i a punt per defensar amb fermesa la 
democràcia i les nostres institucions. 
 
Montse Venturós, no caminaràs mai sola! Endavant, República Catalana! 


