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SUPORT AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
 

Des del  Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya volem donar el nostre suport total i absolut 

al Parlament de Catalunya, a la MHP Laura Borràs, així com a la resta d’institucions del nostre país 

que, una vegada més, veuen com un organisme espanyol atempta contra el poble català, les seves 

lleis i les seves institucions. 

 

No és el primer cop que la Junta Electoral Central (JEC), que recordem es tracta d’un organisme 

administratiu,  actua en contra del Parlament de Catalunya, contra els seus diputats i contra el poble català.  

 

L’any 2020 va inhabilitar el MHP de la Generalitat de Catalunya Quim Torra, la màxima autoritat del país, 

escollit de manera democràtica per la ciutadania catalana, fent paler que és un organisme que no respecta 

ni les normes mínimes de la Democràcia. 

 

A les Democràcies avançades i modernes, la sobirania popular està per sobre de qualsevol organisme 

administratiu o judicial i de les resolucions que aquests determinin. 

 

Davant d’aquest nou atac a la sobirania de Catalunya, instem a tots els partits catalans a fer front comú  i 

arribar fins on faci falta per tal de defensar les nostres institucions, així com a la presidenta del Parlament 

de Catalunya, que ha hagut de prendre la mesura de suspendre l’activitat parlamentària a causa dels fets 

extremadament greus que s’estan produint. 

 

Trobem del tot intolerable que la MHP del Parlament de Catalunya Laura Borràs, rebi amenaces per part de 

la JEC per tal de fer complir una resolució que és totalment injusta i antidemocràtica. 

 

El Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya donarà suport a qualsevol decisió que prenguin les 

institucions de Catalunya per tal de defensar la nostra Sobirania Nacional, les Institucions del País i el Poble 

Català. 

 

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya donem suport total i absolut 

al Parlament de Catalunya i condemnem les ingerències judicials contra la 

Sobirania Popular! 


