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a trenta-sis anys que els ciutadans, 
desitjant establir la justícia, ens vam 
donar una Constitució que ens ga-
rantís la convivència democràtica 

d’acord amb un ordre econòmic i social just. 
Així ho proclamaven les primeres paraules 
d’aques-ta Constitució i així encara es pot 
llegir en el preàmbul.




Doncs bé, passats trenta-sis anys des que 
els ciutadans ens vam donar aquella norma, 
tots aquests desitjos estan en trànsit de 
veure’s frustrats per culpa de lleis i polítiques 
iniqües que han conduït aquest país a la 
fallida econòmica i sobretot moral que avui 
patim.
















F
JUSTÍCIA PER A TOTS

JUSTÍCIA INDEPENDENT

JUSTÍCIA SENSE TAXES

Començant pels principis 





La justícia que la nostra Constitució desitjava 
establir, impartida per jutges independents a 
ciutadans iguals davant la llei, avui agonitza 
entre lleis i projectes de lleis que en 
condicionen l’accés a causa del pagament 
de quantitats econòmiques dissuasives 
(taxes), o que debiliten la independència dels 
nostres òrgans judicials.




La nul·la atenció dedicada a la Justícia i els 
intents d’organitzar-la amb interessats criteris 
partidistes també han donat lloc al fet que 
amb prou feines s’hagin destinat recursos a 
millorar el seu funcionament, de manera que 
avui dia el primer dels motius que ens van 
conduir a donar-nos aquella constitució es 
veu virtualment frustrat.




Que ningú s’enganyi: la fallida de la justícia 
ha permès que la corrupció s’hagi instal·lat 
en les institucions públiques, i és aquesta 
corrupció pública la que ha conduït a la 
fallida econòmica i moral que avui patim.




Algú dubta que si s’hagués dedicat un mínim 
de mitjans judicials a controlar els abusos i 
corrupteles financeres, immo-biliàries i 
urbanístiques, avui aquesta crisi no seria tan 
greu? Algú dubta que si existís una justícia 
ràpida i eficaç, no es produirien els 



vergonyosos espectacles que, en inter-
minables processos per corrupció, ens 
ofereixen la classe política i les més altes 
institucions de la nació? Algú dubta, en fi, 
que sense una Administració de justícia que 
protegeixi i defensi els drets dels ciutadans 
aquests drets no són més que lletres 
mortes?




Sapigueu-ho tots i tingueu-ho tots present: si 
no hi ha justícia, tant se val que es proclamin 
drets, perquè ningú no podrà reclamar-los; si 
la Justícia no funciona correctament, cap 
dret o llei que es promulgui no tindrà eficàcia; 
si l’accés a la Justícia se sotmet a un preu, 
l’exercici dels seus drets també estarà 
sotmès a un preu.




No hi ha convivència possible sense justícia, 
sense la qual tots els estats són estats fallits; 
és el moment, doncs, per recordar per què i 
per a què decidim viure junts i per què i per a 
què ens vam donar una Constitució. És el 
moment de regenerar i reconstruir la 
convivència, i per això no hi ha altre camí que 
el de començar pels principis.




Per aquest motiu, milers de ciutadans ens 
hem agrupat sota una sola lletra: una #T que 
representa la nostra demanda de Justícia; 
una #T que representa el nostre rebuig a les 
infames taxes judicials imposades pel 



govern; una #T que evoca la igualitària 
balança de la justícia; una #T, en conclusió, 
que ens recorda que la justícia, que la 
convivència, és de #Tots (#Todos) i no és 
propietat de pocs.




No hi ha colors polítics a l’ombra de la #T, ja 
que la necessitat de justícia és comuna a tots 
els partits, a tots els estats i a qualsevol 
comunitat, present o futura, que aspiri a ser 
mínimament democràtica.




Aquesta convivència democràtica és 
impossible sense justícia i d’aquí neix la 
necessitat urgent de recuperar-la, perquè si 
es completa la ja iniciada destrucció de la 
justícia, s’haurà evaporat tota esperança de 
conviure democràticament i en llibertat.




A #T anem a lluitar per la justícia fent ús de 
les poques però decisives armes de què 
disposem: la nostra veu i el nostre vot. Anem 
a exigir la immediata derogació de la infame 
llei de taxes judicials, anem a demanar que 
es destinin a l’Administració de justícia els 
recursos necessaris perquè aquesta funcioni, 
anem a reclamar una Justícia Gratuïta digna, 
i anem a comminar el govern que reformi les 
lleis i els projectes de lleis que posen en perill 
la independència judicial. Anem, en suma, a 
lluitar i a guanyar aquesta batalla, perquè és 
prèvia a qualsevol altra discussió política per 



important que aquesta sigui; perquè sense 
justícia no hi ha convivència.




Per això, a l’hora votar no oblideu que més 
que decidir-se per un partit o un altre, és més 
important votar partits que no donin suport a 
l’abjecta llei de taxes judicials, per exemple. 
Perquè primer de tot necessitem que no hi 
hagi corrupció, que no puguin produir-se 
més fallides econòmiques i morals com les 
que vivim i perquè el que necessitem és 
justícia, per a tots i de tots!




Sí, tal com sona, de tots i per a tots.




Amb #T


