
A propòsit dels indults als líders del 'procés', manifestem: 

 

- Que arribats a un punt al qual mai hauríem d'haver arribat, el Partit Carlí de Catalunya es posiciona a 

favor dels indults. 

- Que el renou mediàtic i partidista que ha generat la mesura de gràcia té motius purament 

electoralistes, sense importar la qüestió política i social, quan cadascun dels governs anteriors ha 

indultat centenars de persones, com un exgeneral dirigent del cop d’estat del 23-F, membres dels GAL, 

directius d’entitats financeres, narcotraficants i agents de policia condemnats per agressions i tortures. 

- Que no vam presenciar la mateixa manera de reaccionar davant dels anteriors indults esmentats, tant 

per part de la dreta liberal constitucionalista, que ara titlla la mesura d’injusta, com per part de les 

forces independentistes, que la veuen insuficient. És aquesta diferència entre les reaccions davant dels 

indults als líders del 'procés' i davant dels anteriors indults que hem recordat, el que demostra que les 

forces polítiques del poder no es basen en principis ètics, polítics ni de justícia, sinó en principis 

electoralistes que busquen rèdit en la confrontació. 

- Entenem que l’actual sistema està corromput quan arrosseguem una situació que denunciem des de fa 

dos segles i de què tant les forces centralistes com les independentistes en treuen profit, sense tenir en 

compte la qüestió social dels pobles de Les Espanyes. Des de fa dos segles proposem la via foral/federal 

com a solució per a la convivència entre les persones i els pobles. 

- Col·loquialment, els carlins diem que no som ni separatistes ni separadors, és a dir, ni aquells que de 

manera totalitària excomuniquen de la catalanitat tots aquells que no identifiquen Espanya i els seus 

pobles amb l'enemic, ni aquells que tenen una visió tan reduïda de la hispanitat, que automàticament hi 

excomuniquen aquelles llengües i cultures més enllà de la castellana, sovint anomenades 'perifèriques'. 

- Per tant, des del Partit Carlí de Catalunya creiem que la solució ha d'anar més enllà dels indults i que 

cal: la dissolució de les Corts Generals i la convocatòria d'una assemblea federal constituent amb la 

finalitat d'iniciar un procés constituent i aprovar una constitució federal i democràtica. Creiem que 

només per aquesta via federal podem posar fi a aquest conflicte centenari i acabar amb les vicissituds i 

interessos concrets que es nodreixen d'aquest problema, perjudicial tant per al Principat de Catalunya 

com per a Les Espanyes. 

 

Llibertat, socialisme, federalisme i autogestió 

 


