Manifest per la Diada Nacional

11 de setembre de 2014

Quan Barcelona queia en mans de les tropes de Felip V, fa exactament 300 anys, la
vil·la de Sant Andreu ja feia mesos que estava ocupada per aquells que van liquidar la
majoria de lleis i institucions catalanes.
Aquella tragèdia sembla llunyana en el temps, però les seves conseqüències encara ens
perjudiquen com a país i també com a veïns i veïnes de Sant Andreu: encara tenim un
rei, i per postres també es diu Felip, el sisè; la llengua catalana segueix generant molts
recels i lleis contràries des de Madrid; i com a ciutadans catalans no podem gaudir
plenament dels serveis i equipaments que corresponen als elevats impostos que paguem.
Afegint-hi la injusta crisi econòmica i els molts casos de corrupció, no és estrany que la
gran majoria de catalans exigim canvis immediats i profunds.
Des de l’Associació, com a portaveus de les inquietuds dels veïns i veïnes davant de les
institucions, no només hem lluitat per un Sant Andreu millor a nivell educatiu, sanitari,
cultural i urbanístic; també vàrem lamentar la retallada de l’Estatut l’any 2010, vàrem
donar suport logístic a BCN Decideix i als Indignats l’any 2011, vàrem adherir-nos al
Pacte Nacional pel Dret a Decidir el 2013, i formem part de la Taula pel Dret a Decidir
de Sant Andreu, creada el juliol passat. No podria ser d’altra manera: donar veu als
ciutadans és la nostra raó de ser.
Ara la societat catalana s’ha fet adulta i s’enfronta a uns mesos de grans oportunitats.
D’una banda pot guanyar tota o gran part de la sobirania perduda el 1714. De l’altra pot
aprofitar aquesta refundació per a construir una societat més igualitària i benestant, amb
un sistema polític transparent i independent del poder econòmic.
Que aquestes grans oportunitats no es converteixin en grans fracassos depèn només de
nosaltres. L’experiència dels últims anys ens indica que els nostres polítics només s’han
mogut quan hem sortit al carrer. La lliçó està apresa, i estem segurs que ningú es
quedarà a casa en les properes convocatòries, ja sigui per manifestar-se o per anar a
votar.
Quan l’any que ve escrivim de nou aquest manifest per la Diada, esperem que els
catalans i les catalanes ja haguem decidit què volem ser.
Visca Sant Andreu de Palomar!
Visca Catalunya, lliure!

