
 Discurs 11 de setembre de 2013

  Bon dia a tots i totes

Fer aquest acte avui aquí, en aquest espai on la flaire de la nostra identitat com a poble, no passa 
desapercebuda, no fa més que refermar el pas que vàrem donar com a poble, adherint-nos a 
l'associació de municipis per la independència.
L'AMI va ser constituit a Vic el 14 de desembre del 2011, I Masquefa va ser dels primers a
 adherir-s'he, d''ença aquí, i formen part 672 municipis dels 947 que existeixen; a més a més  hi ha 
36 consells comarcals, i altres ens.
Es una associació que treballa única i exclusivament  per la independència   de Catalunya  amb la
finalitat d'esdenevir un espai de debat on  compartir  iniciatives legals i eines de gestió    útils per
poder dur al poble de Catalunya cap a l'independència.Fomentant i defensant els drets nacionals i 
conscienciant a la ciutadania de la necessitat de poder exercir el dret a l'autodeterminació  
Tothom sabem que Catalunya és un país mil-lenari, amb tot allò que el conforma com a nació, 
llengua, cultura, drets, tradicions...i per sobre de tot la voluntat de ser-ho. Som un país obert, que 
acull atot aquell que vulgui ser acollit. 
Aquests actes que avui és fan arreu del territori, són actes festius, pacifics i recolzats sobretot per la 
societat civil, que porta els desitjos i esperances de nombroses generacions que han lluitat i lluitaran 
per la independència; tot això no podem permetre que s'esvaeixi, i com a polítics hem de tirar 
endavant, no podem fer passos enrere, perquè per sobre de tot, i es la democracia i els drets de les 
persones.

Durant els, segles XX i XXI 27 països han estat independents a Europa, un fet que mostra total 
normalitat, en aquest procès, i al llarg de l'historia 23 territoris s'han independitzat de l'estat 
espanyol. Catalunya ha de ser el proper i ben aviat.

Visca Catalunya   lliure


