
EN RESPOSTA A LA DELACIÓ DEL REGIDOR BERGUEDÀ, JOAN ANTONI LÓPEZ 
NOGUERA, PER LA CARTA ENVIADA A LA DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL AL 
PRINCIPAT DE CATALUNYA, INTENTANT EVITAR LA VOTACIÓ DEL 9N A BERGA.

No ha estat cap sorpresa per a nosaltres, com tampoc ho hauria d’haver estat per a ningú de  
vosaltres la carta que el regidor popular de l’Ajuntament de Berga, Joan Antoni López Noguera, ha 
tramès a la Delegada del Govern espanyol al Principat de Catalunya tot incitant al tancament dels 
centres d’educació secundària on es realitzava, ahir, la jornada participativa  del 9N.  Al contrari, 
era d’esperar per  part d’aquelles qui conceben que la democràcia es basa en la imposició, en 
l’exigència, en la guerra bruta, en la persecució i en l’encalç, en la vexació i en la repressió; 
d’aquells qui viuen i professionalitzen l’essència de tot poble; la presa comuna de decisions, 
l’organització popular i l’autodefensa davant dels atacs constants cap al conjunt del poble treballa-
dor.  D’aquells qui creuen que la democràcia es dóna una vegada cada quatre anys i s’obstinen i 
usen tots els mitjans al seu abast per fer callar les veus que qüestionin el poder establert. D’aquells 
qui es pensen que enjudiciant políticament una sola persona, com el nostre company Sergi,  o tot 
un poble, obtindran els resultats esperats. D’aquells que usen la delació per a afrontar una realitat 
que els és incòmode. D’aquells que viuen encara ara ancorats en un passat on la por és per siste-
ma, la seva millor arma. 

Des del Casal Panxo, tenim clar que l’autèntica democràcia és, sense cap mena de dubte, aquella 
que emana eminentment del poble, aquella que sense por actua irremeiablement contra les lleis 
injustes i assenyala sense problema qui les legisla i també qui les executa, aquella que es posa en 
pràctica cada vegada que convé i davant de qualsevol adversitat; sigui cada dos anys, un,  cada 
setmana, cada dos dies o cada vegada que els drets del poble treballador son trepitjats.  Així ho 
hem fet �ns ara i així ho continuarem fent. 

Els pobles i nacions d’arreu del món mantenim el pols viu contra l’opressió, lluitem, persistim i 
continuarem endavant malgrat tota demagògia i imposició. Per això, des del Casal Panxo volem 
deixar clar que no defallirem en la nostra lluita contra tota persona, partit, govern o  poder que  
posi en dubte, qüestioni, reprimeixi o menystingui la capacitat del poble treballador per a decidir 
sobre les nostres pròpies vides i sobre el nostre futur. Ahir, la mobilització popular va deixar clar 
que el seu futur passa indiscutiblement per prendre d’una vegada per totes les regnes de la nostra 
història col·lectiva. I agradi o no al regidor, aquest camí no és de retorn, al contrari, el camí tot just 
acaba de començar i persistirem �ns que trenquem les fronteres interiors, enderroquem els murs 
que ens separen de la resta del nostre país i construïm uns Països Catalans, des del poble i per 
al poble. De�nitivament, la por ha canviat de bàndol, i la resposta del regidor evidencia la por 
d’una casta que s’ha cregut i es continua creient amb el dret de decidir sobre el nostre futur. 
L’estat espanyol no és casa nostra, com si que ho son totes les nacions oprimides per aquest estat 
de rèmora feixista i d’herència dictatorial que malda per sobreviure a costa de la més absoluta i 
lamentable persecució política. 

Per tot això, i per una in�nitat més de raons, farem front a qualsevol atac que, vingui d’on vingui, 
posi en dubte o qüestioni la nostra capacitat per a decidir sobre les nostres vides i sobre nosaltres 
mateixes. 

Per això també, desobeirem totes i cadascuna de les seves impugnacions, els seus mandats 
antidemocràtics i la seva legalitat imposada.  I també per això, ens obeirem a nosaltres mateixes, 
als nostres principis i a la dignitat col·lectiva; la del poble treballador català. 

Senyor López, la por, de�nitivament, ha canviat de bàndol. 
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