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La Lliga Democràtica condemna la violència contra les persones i el actes de vandalisme 

envers propietats públiques i privades i manifesta el seu suport als Cossos de Seguretat i als 

ferits. 

 

La Lliga Democràtica condemna l’onada de violència desencadenada com conseqüència de l’entrada 

a la presó de Pablo Hasél a resultes de l’acumulació de delictes, entre els que s’hi compten enaltiment 

del terrorisme i agressions. Així mateix la Lliga vol fer públic el seu suport als Cossos de Seguretat i 

trasllada la seva solidaritat envers totes les persones ferides i afectades en el decurs dels aldarulls. 

La Lliga considera que la defensa de la llibertat d’expressió i la protesta política en el marc d’un estat 

democràtic són incompatibles amb l’exercici de la violència contra les persones i contra propietats 

públiques i privades, i sobretot vol recordar que defensar la llibertat d’expressió i atacar periodistes o 

mitjans de comunicació és un oxímoron. 

 

Aquests dies hem vist com molts dirigents polítics s’han desentès dels atacs a comerços que dificulten 

la feina a treballadors i autònoms amb moltes dificultats per tirar endavant enmig de la pandèmia. Per 

això La Lliga manifesta el seu rebuig a la irresponsable reacció d’alguns dirigents polítics, entre els 

quals hi ha membres del propi govern de Catalunya com ara el Conseller Samper o integrants dels 

partits de govern a Catalunya i a Espanya posant en dubte o criminalitzant l’acció defensiva dels 

Cossos de Seguretat i avalant una protesta que es deslegitima en utilitzar la violència de forma 

indiscriminada i reiterada. Agitar el carrer des de les institucions és propi del populisme de la més 

baixa qualitat democràtica i sols serveix per incrementar la desconfiança de la ciutadania envers uns 

poders públics que es reconeixen incapaços quan en realitat disposen de tots els recursos 

institucionals per abordar pacíficament la gestió del conflictes. Em aquest sentit la Lliga manifesta la 

seva extrema preocupació perquè siguin precisament aquests partits porucs i impotents que 

abandonen el gruix dels ciutadans els que estan negociant un possible futur govern de Catalunya. 

 

La Lliga exigeix als poders públics la condemna de la violència sense pal·liatius i l’aïllament de la 

minoria que l’exerceix i els encoratja a defensar l’acció de les institucions que són a les seves mans, a 

protegir-les així com a garantir l’exercici dels drets, també el del treball, i la seguretat de les persones 

i la integritat dels béns públics i privats. 

 

Barcelona, 19 de febrer de 2021 


