ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE SANT ANDREU DE PALOMAR

MANIFEST PER LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11 de setembre de 2016
Arriba l’onze de setembre. Arriba la Diada. I com cada any, arriba també el manifest d’aquesta associació,
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. És una oportunitat per reflexionar més enllà
d’allò que ens ocupa la resta de l’any, que són els problemes i necessitats dels que vivim a Sant Andreu, i
opinar sobre el país sencer.
Som una gran majoria els catalans que volem canvis importants i notables en la societat que ens envolta.
Alguns posem més èmfasi en l’economia perquè volem els mateixos bons serveis socials i oportunitats per
a tots, altres ens fixem en la política perquè estem tips de descobrir representants públics deshonestos i
mentiders, altres mirem l’educació i la cultura perquè no volem que ens les dictin des de lluny, altres
defensem el medi ambient perquè és l’herència que deixarem als nostres fills.
Si som tants els que desitgem canvis, perquè encara no s’han produït? Segurament hi ha moltes raons,
però en volem destacar dues.
La primera raó és el marc. Volem canvis que no hi caben en el marc socio-polític en el que hem viscut els
darrers quaranta anys. Afortunadament és un marc democràtic, però el van dissenyar tan blindat – per no
anar enrere deien – que tampoc ens ha deixat anar endavant. Eren altres temps. Ara tots sabem que si una
empresa no innova, té els dies comptats. Això pot aplicar-se també a un país. Ara toca innovar, pensar en
altres maneres d’organitzar-nos com a societat. Una d’aquestes maneres és la creació d’un nou estat més
proper als ciutadans.
La segona raó és la unitat, o millor dit, la no unitat. Sembla que els catalans que volem canvis estiguem
obligats a escollir entre allò social (podríem dir-ne la vessant REPÚBLICA) i allò nacional (podríem dir-ne la
vessant CATALANA). Això és una quimera que alguns ens volen fer creure de manera interessada. Els dos
conceptes només seran realitat si van junts, si tots formem una clara majoria. La vertadera frontera està
entre els ciutadans que volem canvis i els que ja els està bé tot com està, i podem estar tranquils perquè
aquests últims són una minoria.
Així doncs, no ens deixem guiar per la por i fem un pas ferm i segur cap endavant. La manifestació unitària
de la Diada és una bona ocasió per començar aquest camí tots junts.
Desitgem que passeu una bona Diada.

Visca Sant Andreu de Palomar!

Visca Catalunya lliure!

