Manifest per la Diada Nacional

11 de setembre de 2015

Les associacions de veïns i veïnes som una eina de participació ciutadana en els afers
públics. Normalment posem el focus en els assumptes més propers, els de la gent de
Sant Andreu en el nostre cas, i afortunadament la nostra pressió té efectes reals i positius.
Però tots sabem que quan demanem més o millors equipaments escolars, sanitaris o
esportius, i més personal – i més ben pagat – en la prestació de serveis públics, els diners
han de sortir d’algun lloc. Que l’Ajuntament i la Generalitat n’aportin més o menys depèn
en certa mesura de la sensibilitat política del partit o coalició governant, però
malauradament les grans xifres es decideixen a 600km de distància i de forma clarament
injusta, especialment per als catalans.
I això no només passa en l’àmbit econòmic sinó també en les mesures per afavorir la
cohesió social, en les quals la llengua i la cultura són una peça important.
És evident, doncs, que les lluites de barri van molt lligades a les lluites de país. Per això la
nostra associació no vol mantenir-se al marge del caràcter reivindicatiu de la Diada.
Exigim participació ciutadana al Districte a la vegada que defensem el Dret a Decidir dels
catalans sobre el nostre futur nacional.
Fa just un any aquest Dret a Decidir semblava tant a prop – amb el 9N a la vista – que
vam dir: “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”. Tot i l’èxit de convocatòria,
és trist i evident que no vam decidir.
La Diada d’enguany, amb la manifestació a la Meridiana i a les portes del 27S, torna a
estar tenyida de moment decisiu. No serà el referèndum que voldríem i que ens han
prohibit, però a diferència del 9N, el resultat d’aquesta cita electoral donarà lloc a un
govern que executarà un programa en un sentit o altre, dins de les reduïdes competències
que encara no li hagin sostret a la Generalitat.
Per això animem a tots els veïns i veïnes a votar massivament, i a reflexionar molt bé a
qui votem. Tenim pressa per viure en una societat més igualitària i a la vegada més
benestant, amb un sistema polític transparent i independent del poder econòmic. Una
societat que, com a conseqüència, ha de permetre millorar la qualitat de vida i la cohesió
de tots nosaltres catalans i catalanes, andreuencs i andreuenques. El que ara compta és
quins moviments polítics, des de la Generalitat, ens portaran més ràpidament i eficaçment
a aquest nou escenari.
Desitgem que passeu una bona Diada i un 27S molt participatiu.
Visca Sant Andreu de Palomar!
Visca Catalunya, lliure!

