
 

Justícia lenta i repressió express 
 

La repressió de l’Estat no cessa, no es confina. L’Estat actua des de la posició de força amb                  
la qual ha actuat al llarg dels darrers anys i instrumentalitza les institucions i els poders                
públics. És evident que no li molesta utilitzar el Congrés dels Diputats ni el Tribunal Suprem,                
quina importància li pots donar a suposades institucions democràtiques quan estan al servei             
de la monarquia més corrupta d’Europa i del règim autoritari nascut de Franco? 
 
I ara et toca a tu, Laura. I li toca al Josep; i li tocarà l’Arià i als que lluiten pel futur del país.                        
En el país on la justícia va lenta, la repressió és exprés. El Tribunal Suprem et cita a                  
declarar menys d’un mes després que el Congrés t’aixequés les prerrogatives           
parlamentàries, vulnerant el dret fonamental a la representació política. 
 
No hi ha col·lapse judicial que valgui per tu, Laura. I mentre treballadors de jutjats de                
primera instància van amb l’aigua al coll de feina, a tu et volen depurar de pressa. Els fas                  
por. Els fem por. Saben que hi ha gent que si no hi ha camí, se’l fan sota els peus i sense                      
parar d’avançar. 
 
Exigim de forma urgent tancar files amb la Laura Borràs. No pot ser justa una causa en la                  
qual, en ple col·lapse judicial, es triga sols un mes a començar la depuració política de la                 
diputada. 
 
Demanem a la resta de forces polítiques i socials del país que abandonin espais de               
comoditat o equidistàncies. Que s’alineïn amb l’estratègia de la persona que està sent             
oprimida. Ho fem des del ple convenciment que ens tocarà rebre a tots i a totes, i voldríem                  
que ens fessin costat. 
 
Instem a l’Ajuntament d’Igualada i al Consell Comarcal de l’Anoia a donar suport a aquest               
manifest en les seves pròximes sessions plenàries. Reivindiquem a la Laura Borràs que             
s’estima aquesta ciutat i aquesta comarca, li enviem tot l’escalf des d’un racó de món que                
també és el seu. 
 
Reclamem el retorn imminent dels partits i totes les organitzacions autodeterminacionistes           
catalanes a la via unilateral; no es pot negociar res amb una pistola a sobre de la Taula                  
d’Imposició. Qualsevol pot ser el següent i no hi pot haver pau social quan es depura i                 
s’empresona a la dissidència. Pau injusta no és pau. 
 

Mai caminaras sola, Laura. Preparem-nos! 
 

Firmen aquest comunicat l’ANC de l’Anoia i les seves assemblees territorials. 

 


