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La llibertat és cara perquè s’ha de guanyar
L'11 de Setembre va més enllà del romanticisme de l’heroica defensa de
Barcelona el 1714, i el posterior decret de Nova Planta i l'abolició de les
institucions catalanes, es commemora la voluntat de ser, la voluntat d'existir i la
voluntat d'esdevenir. Les massives manifestacions dels darrers 5 anys són
l'expressió de l'anhel de llibertat del nostre poble. Tancar els ulls i mirar cap a un
altre costat o directament negar l'existència d'un independentisme transversal
no solucionarà un problema que més tard o més d'hora s'haurà de solucionar.
Ja sabem, i ho sabem des de fa molts anys que l'independentisme no és una
opció majoritària entre els nostres veïns i veïnes. Encara no fa 10 anys
l'independentisme a Montcada i Reixac era una opció minoritària, marginal, i
vista com a quelcom més proper a opcions armades que com a opció
democràtica. D'una situació de resistència hem passat a una fase propositiva, on
el dret a l'autodeterminació s'ha situat al centre del debat polític. Volem ser
lliures, volem autodeterminar-nos però com a demòcrates volem decidir-ho de
forma col·lectiva i democràtica.
La construcció nacional sota principis democràtics: justícia social, participació
activa i transparència, és l'eix sobre el qual hem d'intentar arrossegar a més
veïns cap a l'independentisme. Els demòcrates volem poder decidir-ho tot, i
entre totes construir un nou marc polític per tenir una societat més justa, rica
(en valors), diversa i pròspera. Els problemes democràtics es solucionen amb
més democràcia, no amb tics autoritaris ni imposicions.
Es trobem davant d'un moment important de la història del nostre país, volem
votar, volem decidir col·lectivament quin és el nostre marc de relació amb
l'estat espanyol i tant si el govern central ho permet com sinó, exercirem aquest
dret encara que sigui a cop de desobediència. La història contemporània ens ha
ensenyat que la societat avança i les lleis injustes es superen a cop de
desobediència.
En tot conflicte existeixen dues posicions: situar-te al costat de l'oprimit o del
opressor; mantenir-se neutral és posar-se de part de l'opressor, per tant en els
propers mesos alguns hauran de decidir si aposten per un procés constituent o
aposten per continuar en un estat amb fonaments franquistes. Triar entre
assemblar-se a Turquia o a una democràcia avançada i moderna.

