
  

Compromís Primer d’Octubre 
 
Palau de la Generalitat, 1 d’octubre de 2019 
 
Les societats madures, responsables i compromeses s’expressen de manera democràtica i 
pacífica. I ho fan també a través del vot, per escollir els seus representants a les institucions 
o per pronunciar-se sobre qualsevol afer d’interès públic. I això és el que va fer la ciutadania 
de Catalunya el Primer d’Octubre de 2017. Malgrat un estat d’amenaça, por i violència per 
part d’aquells que volien el silenci i la imposició en lloc de l’expressió i la voluntat, el Primer 
d’Octubre és i serà sempre una data de compromís, d’afirmació, de solidaritat, de proposta, 
de col·lectivitat, de dignitat i d’esclat democràtic a favor del dret a l’autodeterminació.  
 
El Govern de Catalunya afirma que l’esperit d’aquell dia, dels dies que van precedir el 
referèndum i de les jornades que el van seguir, especialment amb el del 3 d’octubre, quan 
vam sumar forces i la ciutadania va sortir al carrer en defensa dels drets i les llibertats, és 
l’esperit amb què haurem d’encarar els desafiaments del futur i sobretot en aquest camí cap 
a la República catalana que serà inevitable i que volem construir amb i per a tothom. Sempre 
amb un compromís innegable i inqüestionable amb la pau, el diàleg, la voluntat popular, el vot 
i la democràcia. Aquesta és la manera de fer del poble de Catalunya. Ho ha estat històricament 
i ho és ara encara. I la seva cohesió social neix de l’expressió lliure, de la capacitat de fer 
realitat els projectes col·lectius i personals. La llavor de la convivència és la paraula, el 
respecte dels drets socials, civils i polítics i la capacitat de decidir col·lectivament. 
 
El Primer d’Octubre serà sempre una jornada fundacional del republicanisme d’avui a 
Catalunya. El republicanisme entès com el compromís de les persones amb el seu entorn, de 
l’individu amb el col·lectiu, i com un compromís de país i amb el món. Aquell dia, la societat 
catalana es va apoderar i va plantar cara a la barbàrie. Dos milions tres-cents mil ciutadans 
van anar a votar i van defensar les urnes. La societat catalana, com a dipositària dels drets 
civils i polítics, va defensar-los assumint totes les conseqüències, essent colpejada i agredida 
per les forces enviades pel Govern espanyol. Així com també van assumir greus 
conseqüències el Govern de la Generalitat i els màxims representants polítics que avui són a 
la presó o a l’exili per haver complert un mandat electoral. També molts ciutadans, alcaldes i 
regidors han estat perseguits acusats d’haver contribuït a fer possible el Primer d’Octubre. 
 
El Govern es compromet amb la radicalitat democràtica, amb el dret d’autodeterminació, amb 
el diàleg, amb la cohesió social, amb el respecte escrupolós dels drets humans, els drets civils 
i les llibertats col·lectives. Es compromet a avançar sense excuses cap a la República 
Catalana, perquè sigui una realitat. Es compromet a persistir fins a aconseguir la llibertat de 
les preses i els presos polítics i el retorn de les persones exiliades. El Govern es compromet 
a fer aquest camí de l’única manera com sabem i volem: democràticament i pacíficament. Es 
tracta d’un compromís amb la ciutadania de Catalunya, pensi com pensi, per fer d’aquest un 
país millor per viure i fer realitat els nostres projectes col·lectius i personals. 
 
És un compromís amb Catalunya, amb la democràcia, els drets i la llibertat. 


