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Declaració Institucional del Círculo de Empresarios 

 

 

RECOLZAMENT ROTUND A LES INSTITUCIONS  

I AL GOVERN D'ESPANYA 
 

 

El Círculo de Empresarios expressa el seu més rotund y absolut recolzament a la decisió 

del Govern d'Espanya de restablir la legalitat constitucional a l'autonomia de Catalunya 

per restablir la normalitat mitjançant la celebració d'unes eleccions 

autonòmiques  democràtiques el proper 21 de Desembre. El Círculo de Empresarios es 

felicita al constatar que, en moments difícils  com els actuals, les forces polítiques son 

capaces d'aconseguir grans consensos com ho demostra l'ampli recolzament parlamentari 

a aquesta difícil mesura obtinguda al Senat de la nació. 

 

Encara que ja s'ha produït un importantíssim dany social i econòmic i portarà un temps 

restablir les ferides socials produïdes per uns governants, ara destituïts, que no van 

respectar ni la democràcia ni la llibertat dels ciutadans, és fonamental que finalment s'hi 

hagi posat fi al procés independentista que estava minant la convivència, el prestigi i 

l'economia, tant a Catalunya com a la resta del conjunt d' Espanya. Molts catalans ben 

intencionats que van creure en aquesta Arcàdia feliç, tenen ja la prova de les falsedats 

d'aquells dirigents que prometien que les empreses no s'anirien, que oferirien millors 

serveis en una societat més unida i que serien acollits amb orgull per la Unió Europea. 

Per aquells catalans és temps de rectificar. 

 

El Círculo de Empresarios vol fer una crida a tots els catalans per que es mobilitzin i 

participin massivament en aquesta convocatòria electoral demostrant que la 

responsabilitat i el seny és la característica  d' aquell gran poble que tan positivament 

ha  contribuït a l’èxit col·lectiu, sense precedents a la història d'Espanya, en aquests últims 

40 anys. 

 

Confiem en que la democràcia i l'Estat de Dret col·locaran als millors i més responsables 

polítics al front dels governs, i als qui no respecten l'Estat de Dret al front de les seves 

responsabilitats judicials. 

 

Fem també una crida a la resta d'espanyols per a que sàpiguen discriminar aquesta majoria 

de compatriotes catalans sensats i demòcrates d'aquells que no respectant les regles del 

joc, han volgut, de manera irresponsable conduir a Catalunya al precipici. No és procedent 

fer boicots als productes catalans, que son espanyols, sinó donar recolzament amb afecte 

a aquesta estimada i inseparable part d'Espanya en aquests moments tan difícils. 
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