El Comitè Executiu de la Lliga Democràtica reunit dijous 22 d’octubre valora l’actual situació
política.
La Lliga Democràtica s’oposa al decret del govern per imposar una rebaixa del 50 per cent del
preu dels lloguers als restauradors. Des de l’absoluta comprensió a les reivindicacions dels
propietaris de bars i restaurants, considera inacceptable que l’administració descarregui sobre
els propietaris dels locals els costos de les seves mesures. El Govern de Catalunya segueix eludint
les seves responsabilitats a cop de decret, mentre cada vegada hi ha més catalans que es veuen
ofegats per la seva mala gestió sanitària i econòmica. Alhora denunciem que la duresa de la
mesura de tancar la restauració i altres serveis no va acompanyada d’altres, com ara un toc de
queda que el Govern no vol demanar per una qüestió de competències, una posició del tot
irresponsable en un moment d’emergència extrema. Entenem que el toc de queda podria
suavitzar el tancament de la restauració i permetre el retorn a l’activitat econòmica essencial
per a la supervivència de moltes empreses i famílies al temps que combatria l’oci nocturn
descontrolat i sense mesures de prevenció que incrementa el risc de propagació del virus.
Igualment des de la Lliga Democràtica celebrem la sentència absolutòria a la cúpula dels Mossos
pels fets d’octubre de 2017. Considerem que s’ha restituït la honorabilitat del cos i s’ha
confirmat la seva independència i neutralitat política, la qual reivindiquem i ens comprometem
a preservar. Els Mossos sempre han estat i han de seguir sent la policia de tots els catalans.
Aquesta sentència també acredita que el poder judicial espanyol és molt més plural i
independent que el que les forces independentistes volen fer creure i que les sentències no
estan redactades d’antuvi.
El Comitè Executiu considera que la moció de censura de Vox ha estat un espectacle lamentable
que només ha servit per escenificar la preocupant tendència a la polarització de la política
espanyola pel pols de l’extrema dreta i l’extrema esquerra. Aplaudim que finalment el Partit
Popular hagi fet un gir al centre en un esforç per desinflamar el clima de confrontació que es viu
al Congrés i esperem que les forces polítiques que s’oposen a l’extremisme, el populisme i la
demagògia tant d’esquerres com de dretes puguin tornar a teixir els espais de col·laboració i
consens que necessita Espanya per superar la greu situació de crisi que pateix.
En darrer terme valorem positivament que a Catalunya s’hagi activat el comptador electoral i
refermem el nostre compromís en favor d’una candidatura catalanista de centre ampli de cara
a les properes eleccions al Parlament de Catalunya que pugui donar veu a tots aquells catalans
que no se senten còmodes amb la inoperància del govern i amb la confrontació.
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