A Sant Feliu de Codines,
en motiu del Dia Nacional de Catalunya

El nostre país commemora cada 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya, recordant els fets ocorreguts fa més de 3 segles. Davant el
setge i el cruel assalt contra la ciutat de Barcelona, el tracte salvatge als resistents i la posterior destrucció d’una part important de la ciutat,
el poble català vàrem demostrar la nostra enorme capacitat de resistència, coratge en defensa de la nostra dignitat i fermesa en defensa de
la nostra llibertat; lluitant fins el darrer moment en defensa de les nostres institucions i negant qualsevol espai de rendició o capitulació.

Núm. Reg. Entitats Locals 8210

Aquell moment de 1714 va marcar profundament el nostre futur com a poble, conjurant-se les successives generacions per seguir existint i
reivindicant la nostra terra, la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra història, amb un inextingible sentiment de pertinença a una
comunitat, amb un sentiment i voluntat de reeixir per seguir construint junts allò que no va ser, però que algun dia serà. Depèn sols de
nosaltres i de la nostra ferma voluntat de seguir lluitant en tots els fronts que conflueixen en un únic desig de llibertat nacional.
Cal seguir però, defensant els valors imprescindibles de tota societat democràtica : la defensa en pau de les idees, la llibertat d’expressar-les,
la convivència entre diferents, l’escrupolós respecte democràtic de les decisions que emanen de la sobirania popular; i amb aquests valors
segur que hi cap la defensa de la nostra dignitat nacional, les nostres institucions polítiques i els nostres drets civils.
Mai hem abandonat ni ho farem, el camí de la democràcia com a eina bàsica d’expressió dels nostres anhels, així com l’escrupolós respecte
a les decisions dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Enguany ens trobem de nou, aquí, sota les ombres de Can Xifreda, per reivindicar que nosaltres som gent de pau, i que estem àmpliament
convençuts que el nostre país serà allò que vulgui ser, allò que les persones que hi vivim volem que sigui i que el nostre futur nacional només
ens pertany a nosaltres. Davant de qualsevol embat que pretengui negar aquest dret, legítim i democràtic, ens ha de trobar a tots nosaltres,
units i ferms, defensant amb coratge i dignitat els anhels populars de llibertat.
Malauradament, la situació política actual del nostre país és anòmala. Segueix havent-hi PRESOS POLÍTICS. Empresonats per la seva
representació pública o pel seu lideratge social. Davant d’aquest intent de silenciar les veus pacífiques i democràtiques del nostre país, que
sempre han actuat d’acord amb la voluntat popular i amb respecte al mandat ciutadà, exercint els drets naturals de qualsevol comunitat
nacional a decidir el seu futur polític, hem de seguir exigint el seu alliberament i la retirada dels càrrecs que els mantenen empresonats o
allunyats de les nostres fronteres.
Cal cessar amb la persecució ideològica contra qui defensa pacíficament els seus postulats, malgrat aquests postulats qüestionin la pròpia
jurisdicció que els ha engarjolat.
Els volem a casa i els hi volem ja !!!
Només des del respecte mutu, la convivència pacífica i la fraternitat podrem construir una societat democràtica avançada, on tothom pugui
exercir el seu dret a expressar-se lliurement sense por a ser agredit o reprimit per la seva ideologia política. Els ciutadans i les ciutadanes
tenim dret a expressar el nostre anhel d’alliberament nacional i justícia social, de la manera pacífica i respectuosa que considerem oportuna,
sense la por de ser reprès de forma legalment arbitrària o per accions violentes justificades des de l’arbitrarietat legal.
Nosaltres, els ciutadans avui aquí congregats som corresponsables juntament amb els ciutadans i ciutadanes de tots els racons i indrets de
la nostra pàtria en la lluita per garantir la dignitat i el respecte de la nostra llibertat nacional, que tan estimem.

Visca la Llibertat !!
Visca Catalunya !!!

Sant Feliu de Codines, 11 de setembre de 2018

