
  

 
 

Declaració institucional del president Puigdemont després 
de reunir-se amb el Premi Nobel de la Pau Ahmed Galai 
 
 
Barcelona, 4 de setembre de 2017 
 
El meu agraïment a Ahmed Galai pel seu suport. Tenim 5 premis Nobel de la Pau i 50 
personalitats de relleu mundial que han defensat el dret dels catalans per votar pel nostre futur 
en un referèndum. Moltes gràcies també pel seu suport personal pel referèndum de l’1 
d’octubre. 
 
En un món globalitzat, la democràcia és un valor a fomentar i a prestigiar com a garantia de 
la llibertat, dels drets humans i de la convivència. Catalunya sempre ha presentat les seves 
reivindicacions de forma pacífica i democràtica, en el passat, en el present i sens dubte en el 
futur. Ha estat un exemple de convivència que ha superat totes les dificultats amb què ha 
topat, tant en el passat com, tristament, en el present més recent. El suport d’aquest grup de 
personalitats internacionals justament avala aquesta trajectòria. 
 
Ho ha dit el senyor Galai, ho han dit moltes altres persones, ho tornarem a dir segurament 
amb més insistència que mai aquestes properes setmanes: en democràcia, els problemes es 
resolen votant, ja sigui en unes eleccions o en referèndums. El vot és la millor eina que té un 
país per poder expressar la seva opinió. Opinió per canviar les coses o per deixar-les com 
estan, les dues opcions són legítimes. Per això el Govern de Catalunya convocarà i 
celebrarem tots un referèndum el proper dia 1 d’octubre per saber, perquè necessitem saber, 
quin futur volen els catalans i les catalanes per al nostre país. 
 
De manera que un referèndum mai no pot ser qualificat d’estafa, sinó tot el contrari, l’estafa 
seria impedir la seva celebració. Amb les urnes no es fa mai un cop d’estat. Tot al contrari, un 
cop d’estat seria prohibir-les. El referèndum és sinònim de democràcia arreu del món i per 
això fem i agraïm aquesta declaració d’avui. 
 
El proper 1 d’octubre es farà un referèndum, sí, i amb totes les garanties, homologable 
internacionalment i amb un resultat vinculat. Qualsevol intent d’impedir-lo, ja sigui per la via 
judicial o políticament, està destinat al fracàs, perquè la democràcia és imparable.   
 
Per tant, suports com els que personalment ha expressat el senyor Galai a la celebració del 
referèndum i com els que tanta i tanta gent d’aquest país expressa perquè té ganes de votar 
són els que proporcionen, entre altres, moltes de les condicions perquè puguem exercir el 
nostre vot amb plena llibertat i amb plena normalitat, que són les característiques que tenen i 
que estimen les societats democràtiques. 
 
Moltes gràcies 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó  
President de la Generalitat de Catalunya 


