Una vegada més des de la delegació del govern espanyol, la senyora Llanos de Luna, pretén
imposar-nos als catalans i catalanes la bandera espanyola, aquesta vegada a la façana de
l’ajuntament del nostre poble. Una vegada més, les institucions espanyoles ens demostren
la seva lògica anti democràtica, pretenen imposar-nos uns símbols que no són els nostres i
que hem deixat ben clar que no els volem. No només ens neguen la llibertat com a poble si
no que a més segueixen insistint en la provocació i en la imposició.
En l’actual conflicte nacional entre l’estat espanyol i el poble català, les provocacions i la
lògica de la imposició de les institucions espanyoles s’estan manifestant d’una manera cada
vegada més flagrant. És ben clar que amb l’estat espanyol és inexistent la possibilitat de
tenir un diàleg democràtic i que han optat per eliminar definitivament la nostra cultura i les
nostres senyes d’identitat nacional. No només és la bandera espanyola a les façanes dels
ajuntaments, són els constants atacs contra la nostra llengua arreu dels Països Catalans, és
el tancament de Canal 9, són les sentències contra la immersió lingüística... és la lògica del
feixisme espanyol que segueix negant-nos els dret a l’autodeterminació!!
Per això avui, davant la demanda de penjar la bandera espanyola a la façana de
l’ajuntament, el poble de Sant Sadurní volem deixar ben clar que no la volem, ni a
l’ajuntament ni enlloc. Volem deixar ben clar a la senyora Llanos de Luna que no se’n
sortirà. Que no acatem les seves imposicions i que davant de la seva legalitat injusta optem
per la desobediència. Que en front de les seves imposicions optem per la mobilització
popular. Que no aconseguiran fer-nos espanyols i que seguirem al carrer, lluitant per la
independència i per la llibertat i deixant ben clar que no volem la bandera espanyola ni a
Sant Sadurní ni enlloc dels Països Catalans!
VISCA LA TERRA!!

