
El 1714 vam perdre les nostres llibertats, però no la nostra voluntat de llibertat. 

Ser lliures significa, entre altres coses, poder decidir nosaltres mateixos allò que 

volem fer. I després d'aquest llarg camí de tres-cents anys, ple d’atacs i 

d’obstacles, Catalunya, avui, té la necessitat de decidir el seu futur. 

El nostre país viu un context històric crucial. Des de la democràcia i des de la 

llibertat, des de la maduresa, els catalans volem decidir, sense imposicions ni 

tuteles. No volem decidir el futur de ningú altre, sinó el nostre futur.  

Hi ha hagut massa frustracions en els darrers temps per quedar-nos de braços 

plegats: la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, la negació a debatre 

un pacte fiscal més just i que posi fi a l’ofec econòmic que patim, els atacs a la 

nostra llengua, al nostre model educatiu, a la nostra cultura i tot un munt de 

decisions recentralitzadores que demostren que l’status quo trontolla i esdevé 

insostenible. 

Volem decidir perquè volem un futur millor per a tots els catalans i catalanes, 

també per als masquefins i les masquefines. Els qui tenim la responsabilitat de fer 

d’alcaldes veiem, dia sí dia també, com les limitacions que ens imposa el Govern 

de l’Estat amenacen greument els serveis de qualitat i proximitat que es 

mereixen tots i cadascun dels veïns del nostre país. 

Les eines d’una autonomia ja no ens serveixen. Ens hem de dotar d’instruments 

que garanteixin que la riquesa que genera Catalunya es quedi a Catalunya, i amb 

els nostres diners contribuir solidàriament a construir una Europa més pròspera 

i justa.  Instruments que ens permetin mantenir l’Estat del Benestar, per poder, 

així, protegir els més dèbils, la nostra sanitat, la nostra educació, la nostra 

cultura. Ens hi juguem el futur de tots nosaltres, i el dels nostres fills i néts. 

Els alcaldes i alcaldesses no podem estar al marge del que la societat civil 

reclama.  Com a administració més propera a la ciutadania, som impulsors de la 

voluntat popular i l’esperit de reivindicació, resistència i lluita de la nostra Diada 

Nacional. 



  

Convidem tots els homes i dones de Catalunya, les entitats i les associacions 

cíviques, a participar en els actes institucionals i populars que avui, Onze de 

Setembre, Diada Nacional de Catalunya, s’han organitzat arreu del país, i a fer 

visible el compromís de tots els catalans amb els drets de la nostra nació. 

Perquè aquells que no  volen entrar en raons, no tinguin altre remei que fer-ho 

si encara els queda una mica de vergonya. 

També a fer de la Diada un acte en defensa de la cohesió cívica i el compromís 

social. Com a nació, tots som responsables de construir una Catalunya més 

justa i més solidària amb els que tenen més necessitats. Com a nació que som, 

ningú no s’ha de sentir exclòs a Catalunya. 

Si el 1714 vam perdre les nostres llibertats per la força de les armes, ara podem 

recuperar-les per la força de la democràcia. Aquest Onze de Setembre, doncs, 

sortim tots al carrer per sumar i defensar plegats el dret de Catalunya a decidir.  

El somni d’un futur millor, d’una Catalunya democràtica, pròspera, justa, 

solidària i oberta a tothom, és a tocar. 

Com deia Prat de la Riba: “Les hores de transició, les hores decisives, tenen 

certament una gran bellesa, feta d’esperança” 

Res serà fàcil, però tot és possible.  

Fem Via junts.  

Visca Catalunya lliure! 

 


