MANIFEST 11 DE SETEMBRE DE 2017

A Sant Feliu de Codines, 11 de setembre de 2017 :

Cada 11 de setembre, durant la Diada Nacional de
Catalunya, tenim l’ocasió de recordar qui som i d’on venim
el poble català. Del 1714 ençà, sempre hem mantingut vius
els nostres ideals. La nostra convicció ha arribat fins als
nostres dies i el anhels de llibertat perduren en el temps, ara
però, respectant els drets dels ciutadans i en base als ferms
valors de la democràcia.
Catalunya viu un moment decisiu. En els últims anys la
majoria dels veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats han
expressat, de manera serena, tranquil·la i pacífica, la
voluntat de fer un pas endavant com a societat i com a nació.
La societat catalana no ha deixat de mantenir mai una
actitud positiva, cívica i compromesa per buscar un millor
futur polític i social per tots nosaltres. Actualment, el govern
de l’estat espanyol està molt tancat a que els Catalans ens
puguem expressar a les urnes. Cada pas que dóna el govern
català, és contestat des del govern de l’Estat amb molta
intolerància envers els plantejaments del nostre govern i la
situació cada dia es tensa una mica més i a tot això cal
afegir-hi els esdeveniments del passat 17 d’agost a
Barcelona, que si ve no van trencar la ferma voluntat del
poble català, van mostrar ben a les clares la voluntat del
govern de l’Estat d’aprofitar la greu situació que es va crear,
per barrejar tot en un mateix sac i presentar davant el món i

davant els propis conciutadans un govern català debilitat i
incompetent davant l’esdevenir dels fets; però la realitat va
ser ben diferent i davant les mentides de nou d’un govern
espanyol davant un fet que ja comença a ser retòric als
països occidentals, la maduresa de les institucions i la
ciutadania catalana van possibilitar que les coses
s’entomessin d forma serena i adequada al mal generat. Ben
al contrari que des de l’altre govern, on la mentida i la
manipulació son, malauradament un fet massa habitual, que
empobreix la democràcia i intenta convertir els ciutadans en
consumidors de mentides i post veritats, que ben adobades
donen una falsa sensació de lliberta, seguretat i assossec.
La realitat però és ben tenaç i la veritat, tard o d’hora surt a
relluir.
Des del governs municipal volem dir ben alt que els
entrebancs no ens faran desistir en la voluntat de millorar la
vida de tots nosaltres. Ara, per fer-ho, reclamem el nostre
dret a decidir i expressar-nos lliurement. A tot Catalunya
volem votar i votarem. I a Sant Feliu de Codines, com no
podria ser de cap altre manera, votarem a on sempre ho
fem. El futur que volem per a la nostre nació, Catalunya, el
decidirem nosaltres, els catalans.
La constància és una virtut, i aquesta s’està convertint en la
nostra força, que mai ens fallarà en la reivindicació d’allò que
considerem propi i que més aviat o més tard, aconseguirem.
Si posin com si posin els que ens voldrien veure anorreats
com a nació, el futur és nostre, perquè el lluitem, els
seguirem lluitant i el guanyarem. Segur.

Visca Catalunya !!!

