Declaració institucional del president de la Generalitat amb
motiu de la inauguració dels Jocs Mediterranis
Palau de la Generalitat, 22 de juny de 2018

Benvolgudes ciutadanes i ciutadans de Catalunya,
Permetin-me, en primer lloc, aprofitar aquest moment per mostrar tot el meu suport i tota la
solidaritat del Govern de Catalunya a la víctima de La Manada.
Els he convocat al Palau de la Generalitat per comunicar-los la decisió que he pres sobre la
inauguració dels Jocs Mediterranis. I vull explicar-los per què. He esperat fins a l’últim moment
a comunicar la decisió perquè he esperat fins a l’últim moment que el rei reflexionés o, com a
mínim, volgués escoltar tot el que ara els explico. Aquesta espera ha estat en va.
Catalunya viu un moment de gravíssima excepcionalitat. Avui hi ha nou demòcrates
honorables i pacífiques tancats a la presó per les seves idees. El vice-president Oriol
Junqueras, la presidenta Carme Forcadell, la consellera Dolors Bassa, els consellers Joaquim
Forn, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva, el diputat i ex-president de l’ANC Jordi Sànchez
i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart. Nou persones perseguides i castigades, privades de
llibertat, per haver permès o tan sols haver demanat que els ciutadans poguessin votar als
col·legis electorals.
Catalunya viu un temps de persecució de drets i llibertats. Avui el president Carles Puigdemont
és a l’exili i, amb ell, les conselleres Meritxell Serret, Clara Ponsatí, el conseller Lluís Puig, la
secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, i l’ex-diputada de la CUP, Anna Gabriel. La
situació és tan greu que centenars de persones també són perseguides per les seves idees.
Mestres, alcaldes, regidors, artistes, simpatitzants dels CDRs i altres que, en alguns casos,
també s’han vist obligats a exiliar-se. És el cas del raper Valtònyc.
No hi ha normalitat a Catalunya. Quaranta anys després de la fi del franquisme a Espanya, es
continuen perseguint persones per la seva ideologia encara que sigui defensada de manera
escrupolosament pacífica i democràtica. Sí. Sembla mentida, però les idees de llibertat són
perseguides a l’estat espanyol.
I aquesta persecució política genera un patiment absolutament injustificat als presos polítics,
als exiliats i, sobretot, a les seves famílies i als seus amics. Avui, com cada dia, ens sentim
interpel·lats per tant dolor. Tenim un compromís vital amb la llibertat dels presos i el retorn
dels exiliats. Tenim el deure de cuidar i atendre les seves famílies. Que ens sentin sempre al
seu costat.

Davant de tot això, el rei d’Espanya no ha demanat perdó. No ho ha fet des que el 3 d’octubre
va comparèixer a la televisió en una greu declaració política per donar cobertura i suport a la
repressió que s’havia produït dos dies abans contra més de dos milions de catalans.
Una violència policíaca que, recordem-ho un cop més, va causar un miler de ferits de diversa
consideració. Vuit mesos i mig després, Felip VI no ha expressat ni una paraula de consol o
de suport ni a ells ni a les seves famílies.
Nosaltres, el Govern de Catalunya, hem fet tots els esforços per dialogar. Hem demanat
reunions, hem reclamat ser escoltats, hem obert portes i finestres. Però, desgraciadament, els
esforços tan sols han vingut del nostre costat. És incomprensible. Un cop més incomprensible
que no s’hagi volgut obrir cap espai ni cap opció a la paraula i al diàleg.
Sense el Govern de Catalunya, els Jocs no s’haurien fet. La gent de Tarragona ho sap prou
bé. I ara el més important és que es facin els Jocs. Que Tarragona i els municipis que hi
participen visquin uns dies de plenitud i de competició esportiva.
Hem exigit, exigim i no ens cansarem mai d’exigir diàleg i negociació per poder fer efectiu el
mandat democràtic i recuperar la normalitat dels drets i les llibertats que ara ens són privades.
Volem dignitat i no fotografies. Volem dignitat i no menyspreu a la institució de la presidència
de la Generalitat. Volem dignitat i que els nostres himnes i símbols nacionals siguin tractats
com a tals. Volem dignitat i que es respecti la voluntat del poble de Catalunya.
El primer d’octubre va guanyar la República. El 27 d’octubre vam declarar políticament la
independència. I el 21 de desembre vam guanyar els republicans. Aquest és el nostre mandat
democràtic. No som súbdits. Som ciutadans. És així com ens vam comportar la tardor
passada. I és així com ens comportarem sempre més d’ara endavant.
I és per tot això que els anuncio quatre decisions:
Primer: Avui hi seré. Aquests Jocs es fan a Tarragona. Es fan a Catalunya. I s’han organitzat
i pagat, sobretot, des del nostre país. I nosaltres hi serem perquè és casa nostra. No
foragitaran el president i el Govern del país de casa nostra. Mai més. La presència del
monarca d’Espanya no condicionarà les nostres decisions. A Catalunya manen els catalans.
Segon: Els anuncio que, des d’aquest mateix moment, ni jo ni cap membre del Govern no
assistirà a cap acte convocat per la Monarquia espanyola. Igualment, des de la Generalitat no
convidarem el rei d’Espanya als actes que organitzi el Govern de Catalunya.
Tercer: Avui lliuraré al rei d’Espanya els informes del Síndic de Greuges sobre la violència del
primer d’octubre i la persecució penal posterior.
I quart: Finalment, també els anuncio que avui mateix renuncio al càrrec de Vice-president
d’honor de la Fundació Princesa de Girona.

Aquest vespre no aniré a fer-me cap fotografia amb el rei d’Espanya. Catalunya viu una
situació excepcionalment greu i no ens interessen les fotografies amb aquells que avalen i
animen la repressió i la persecució d’idees i projectes polítics democràtics.
Tarragonines i tarragonins, us desitjo que celebreu joiosament i en pau els que, sens dubte,
seran els millors Jocs Mediterranis de la història. Tota Catalunya és amb vosaltres. El vostre
èxit serà l’èxit de tots.
Aprofito per agrair a totes les institucions tarragonines i, especialment, a l’alcalde Ballesteros
el seu esforç i dedicació per fer possibles els Jocs.
No podem fer com si res. No farem com si res. Pels presos polítics i els exiliats. Pel nostre
dret inalienable d’autodeterminació. Per la dignitat de les nostres institucions i del poble de
Catalunya.
I avui, per damunt de tot, per Tarragona.
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