
 

MANIFEST DE L’11 DE SETEMBRE DE 2018 

Celebrem de nou la Diada de l’11 de setembre en un moment idoni per 
recuperar el fil històric del nostre poble valent i divers en la defensa de la 
sobirania de Catalunya. Avui reivindiquem les nostres llibertats, les nostres 
institucions i el nostre autogovern, i constitueix la representació de tot allò que 
ens uneix com a catalans i catalanes per damunt de les lògiques discrepàncies 
pròpies d’una societat plural i democràtica. Som un país plural i hem de 
preservar aquesta pluralitat com un tresor. Amb la mateixa energia que 
defensem el dret a decidir quina societat volem, hem de defensar la diversitat 
de Catalunya. 

Volem que la Diada, i la senyera, segueixin sent els símbols d’aquesta unitat 
civil que les nostres institucions han d’afavorir amb cura i tenacitat. Com a tots 
els pobles i ciutats de Catalunya, també ho fem a Montornès amb la presència 
de nombroses entitats del municipi, representatives d’aquesta diversitat i de la 
riquesa social i cultural, que ens caracteritza i ens dona força.  

Refermem la nostra solidaritat amb els representants polítics i socials privats de 
llibertat injustament, i demanem un cop més la seva llibertat, i la retirada de les 
gravíssimes acusacions penals que se’ls imputen, que juristes de reconegut 
prestigi i de diverses sensibilitats polítiques, de dintre i fora de Catalunya, 
consideren del tot desproporcionades. 

Aquesta situació no ajuda a bastir un clima propici als grans acords socials i 
nacionals que Catalunya necessitaria per sortir de la situació d’excepcionalitat 
que viu, recosint una àmplia majoria social que sigui inclusiva i ens allunyi del 
risc de fragmentació identitària de la nostra societat, al temps que segueix 
reclamant que Catalunya té dret a decidir el seu futur sense exclusions ni 
imposicions. 

És hora de deixar enrere les metàfores bel·licistes que només busquen la 
derrota de l’adversari, deixar enrere la imatge d’un país en blanc i negre, deixar 
enrere les trinxeres; reivindicar el matís, el dret al dubte, l’empatia, el diàleg i la 
cooperació com un valor polític de primer ordre. Si renunciem a això, si deixem 
de escoltar-nos, si ens perdem el respecte els uns als altres, de res ens servirà 
que “uns perdin i altres guanyin”, perquè haurem perdut tots i totes. 

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. Els alcaldes i 
alcaldesses, regidors i regidores del món local seguirem, sempre, al costat dels 
ciutadans i amb el compromís inalterable de ser un dels garants de la defensa 
dels drets i llibertats de la ciutadania.  

 



 

L’excepcionalitat de la situació no pot ser obstacle per a que el Govern de la 
Generalitat, el Parlament i el govern de l’Estat compleixin amb les seves 
funcions, i atenguin les principals problemàtiques socials, ambientals, de 
mobilitat, o d’accés als serveis públics que una part important de la societat 
catalana viu com els seus principals problemes quotidians. La política catalana 
no pot quedar-se en l’esfera dels gestos, els símbols, i els argumentaris 
autojustificatius d’un relat.  

S’ha parlat molts aquests mesos de nació o d’estat, però menys de quin tipus 
de país volem, amb quins serveis, quines infraestructures, quines prioritats en 
mobilitat, quin model laboral, quin model d’habitatge, i tantes altres qüestions 
que preocupen quotidianament a molta gent. 

Cal reprendre la confiança i la normalitat institucional per tal de poder desplegar 
les politiques públiques que necessitem.  

Cal obrir noves perspectives per a la majoria social treballadora d’aquest país, 
que s’ha mobilitzat fortament aquests mesos en defensa de la democràcia i la 
llibertat, de les pensions públiques, en contra de la precarietat laboral, o a favor 
de la igualtat i dels drets de les dones, com va mostrar l’èxit de la vaga 
feminista del 8-M. El món local sempre ha estat al costat de la ciutadania, en 
qualsevol de les seves demandes i al costat de la democràcia. 

Cal també enfortir les aliances democràtiques que prefiguren un futur on 
recuperar i consolidar drets socials, ambientals, i democràtics, en contrast amb 
el que succeeix avui a Europa: l’avenç de la dreta extrema, de les retallades de 
drets, de la insolidaritat i la xenofòbia, del nacionalisme excloent identitàri.  

Volem que tothom, sense excepció pugui exercir el seu dret de llibertat 
d'expressió, de pensament i que cap ciutadà , absolutament cap, sigui 
discriminat, perseguit, agredit o reprimit per la seva ideologia política. 

Com cada 11 de Setembre, expressem la nostra solidaritat amb la resta de 
pobles del mon que també lluiten per la seva llibertat, amb especial atenció al 
poble sahrauí, el poble kurd i el poble palestí, i tenim un record singular per 
Xile, pel President Salvador Allende, assassinat pel feixisme en aquesta data 
de 1973. 

Fem de la senyera el símbol de la unitat, fem del nostre himne un cant a la 
confiança, i fem de la nostra Diada un gest inequívoc de compromís cívic i 
democràtic. 

 

Visca Catalunya! 

 

(Manifest subscrit pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, ERC i PDeCAT a 
l'Ajuntament de Montornès) 


