MANIFEST DE L’11 DE SETEMBRE DE 2016
L’Onze de Setembre ha estat sempre un dia reivindicatiu, unitari i de
mobilització per l’avenç dels drets nacionals i socials del poble de Catalunya.
Entre tots i totes hem de procurar que ho continuï sent i per això, un any més
celebrem la Diada Nacional també a Montornès, amb la presència de
nombroses entitats del municipi, representatives de la diversitat i la riquesa
social i cultural, que ens caracteritza i ens dona força com a poble.
La ciutadania catalana reclama àmpliament obrir una nova etapa política, iniciar
un procés constituent per a decidir un nou estatus polític com a nació, i on
també volem debatre el model social, econòmic, ecològic, cultural, polític i
democràtic d’aquesta nova Catalunya.
Considerem que la construcció nacional de Catalunya passa per desenvolupar
les estructures de govern al servei de la majoria social, de les classes
treballadores i populars, i per defensar la llengua i la cultura catalanes, fent-les
instruments de cohesió social i nacional. Defensem la sobirania popular i el dret
a decidir no només en relació amb l’Estat ja que, en l’era del capitalisme global,
els mercats financers transnacionals condicionen la política per sobre dels
Estats i tracten d’implantar pitjors condicions de vida a la majoria social -amb
tractats com el TTIP, el CETA o el TISA i imposant l’austeritat pressupostària-,
mentre se salven les entitats financeres amb la complicitat d’institucions com la
Troika.
Catalunya necessita un referèndum per a decidir quin status polític i quin model
de país vol construir, amb garanties democràtiques per a totes les opcions que
és proposin. Donar la veu al poble de Catalunya en referèndum és l’única
sortida a l’actual situació de bloqueig polític on ens ha instal·lat, en primer
terme, l’immobilisme de l’actual govern de l’Estat. Per això rebutgem les seves
amenaces i les actituds antidemocràtiques tan freqüents darrerament.
Rebutgem també l’ús de les institucions de l’Estat per a judicialitzar la política,
negant solucions dialogades i democràtiques, fent del Tribunal Constitucional,
ja fortament deslegitimat, un instrument contra les posicions polítiques que
s’estan expressant democràticament a Catalunya i en el sí de les seves
institucions, com és el cas del Parlament i els membres de la seva Mesa,
amenaçats d’inhabilitació o de mesures penals, quan la resolució del conflicte
existent ha de ser estrictament política, no pas per via judicial.
Per això cal, més que mai, més unitat democràtica del conjunt de les forces
catalanistes per vèncer a l’immobilisme i les seves actuacions
antidemocràtiques, i guanyar l’exercici efectiu del dret a decidir. També des de
Montornès fem una crida a mantenir una transversalitat real per un catalanisme
polític àmpliament majoritari, i a preservar espais unitaris com la Diada, fora de
les lluites partidistes o de l’electoralisme.
Defensar la sobirania del poble de Catalunya ha de ser incompatible amb
retallar els drets socials, amb privatitzar la gestió de serveis públics en benefici
d’empreses privades, o amb obstaculitzar la lluita contra la corrupció. Aquests

país necessita una educació i una sanitat públiques i de qualitat, unes
administracions públiques transparents i lliures de corrupció, unes polítiques
públiques que afavoreixin la igualtat entre homes i dones, que ataquin
decididament l’emergència social que vivim, i que apostin per un
desenvolupament econòmic que generi ocupació de qualitat i que sigui
ecològicament sostenible.
Reivindiquem la Catalunya d’un sol poble, on tothom que hi viu i hi treballa,
independentment dels seus sentiments nacionals, pugui desenvolupar el seu
projecte de vida, exigir els seus drets socials i contribuir democràticament al
desenvolupament nacional. S’ha de generar un sentiment transversal que faci
país, que relligui territoris i que integri els nouvinguts. Catalunya s’ha de
pensar, defensar i construir sencera, sense exclusions.
Així mateix, com cada Diada, recordem els qui, com Salvador Allende i Víctor
Jara a Xile, també un 11 de setembre, van donar la seva vida en la lluita contra
l’imperialisme, i a d’altres pobles que avui també lluiten per la seva llibertat,
com el poble palestí, el poble sahrauí, el poble kurd, entre altres, i insistim en
que cal una solució urgent d’escala europea per a les persones refugiades i
migrades que estan perdent la vida en les nostres fronteres en busca d’un futur
millor
Animem als veïns i veïnes de Montornès a sortir al carrer aquest Onze de
Setembre, a gaudir de la Diada i participar en el conjunt de mobilitzacions
populars per a defensar l’exercici del dret a decidir i la justícia social.

Visca Catalunya!.

