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MEJOR SEAMOS BUENOS VECINOS
v  Siempre me he pregunta-
do por qué hay mas enfados en-
tre dos hermanos que entre dos 
amigos o vecinos.

Los hermanos no tienen límite 
de confi anza y eso hace que, por 
abuso de uno o de otro, siem-
pre haya un perjudicado, quizás 
por el hecho de pensar que los 
lazos entre hermanos nunca se 
van a romper. Con los vecinos y 
amigos no pasa lo mismo, pues-
to que existe una línea que se lla-
ma «abuso de confi anza» que no 
se debe traspasar. 

Los gobiernos de España han 
traspasado esa línea siempre. El 
abuso de confi anza ha expolia-
do continuamente a Cataluña 
como si fuéramos hermanos, 
pero más bien nos ha tratado 
como a unos primos.

No queremos seguir sien-
do tratados como esos familia-
res que no saben que lo tuyo es 
tuyo y lo mío es mío y te ayudo 
dentro de mis posibilidades en 

todo lo que pueda, pero no por 
eso he de desproteger las nece-
sidades prioritarias de mi pro-
pia casa (Cataluña). Mejor sea-
mos vecinos, sin fronteras, sin 
rencores, sin envidias, ¡como 
amigos!, pero con esa línea de 
por medio que no se debe rom-
per para no perder nunca una 
amistad que puede ser benefi ci-
osa para ambos. 

Vecinos que no incurran en in-
sultos por defender una lengua, 
una cultura, una forma de vida 
distinta que te da la libertad de 
ver las cosas de distinta manera.

Vecinos que no tengamos que 
defender a Cataluña de España, 
porque a España nunca hemos 
tenido que defenderla de Cata-
luña. Me gustaría seguir yendo a 
Córdoba de vez en cuando a visi-
tar la tierra donde nací, sin sen-
tir que no soy bienvenido porque 
también me sienta catalán. Por-
que mis padres hicieron lo que 
tenían que hacer: conducir a su 

familia en busca de la oportuni-
dad de dar a los suyos una vida 
digna en una tierra vecina.

La independencia de Cataluña 
será un gran ejemplo a seguir 
del que se puede aprender que 
se está mejor siendo buenos ve-
cinos, antes que malos parientes.

Eduardo Reyes
President de Súmate
@eduardorepi

V DE VICTÒRIA
v  La nostra victòria obsessio-
na l’Estat espanyol. No ens volen 
ni deixar l’opció de votar per evi-
tar l’opció de la victòria. Catalu-
nya, per a ells, no existeix: som un 
dret de conquesta inalienable. L’Es-
tat espanyol ens nega i ens negarà 
tot dret a lluitar legítimament i de-
mocràticament com a poble per 
la nostra llibertat. Ho demostrarà 
sens dubte davant del 9N o davant 
de qualsevol altra data que propo-
sem. Tenen a favor una legalitat sor-
gida d’una transició inacabada i que 
ens segueix menystenint com a po-
ble. Per això, 75 anys després de la 
darrera derrota militar, Espanya se-
gueix tenint en contra la voluntat de 
molts catalans que necessiten una 
victòria com a poble sobre la injus-
ta submissió a què ens volen conti-
nuar sotmetent.

Però perquè hi hagi victòria hi 
ha d’haver confrontació, legítima 
i democràtica confrontació. L’Eu-
ropa civilitzada del segle XXI no-

més ha d’acceptar que la demo-
cràcia, la veu dels pobles i de les 
persones, sigui l’únic terreny de 
joc de qualsevol mena de com-
bat. Volem l’única forma de lluita 
que ens pugui tornar a legitimar 
com a poble: volem votar. Aquesta 
serà, però, només la primera victò-
ria: votar. Ara és un moment únic 
i ningú, ningú, entendria que ens 
féssim enrere. Votar amb la legiti-
mitat de la majoria d’un Parlament 
i amb l’estructura del Govern de la 
Generalitat és un imperatiu ciuta-
dà inexcusable.

Però votar només és una con-
dició necessària. Si volem una vic-
tòria sòlida i duradora, ens queda 
un llarg camí. Que ningú no s’equi-
voqui: votar és només l’inici. Per a 
la victòria, caldrà defensar el lide-
ratge de l’Oriol, sincer, valent, inte-
grador, generós però determinat. 
I caldrà consolidar un equip de gent 
experta, decidida, valenta, integra-
dora i pacient. Caldrà que ERC ac-

cepti el seu paper de pal de paller 
d’un moviment de país decidit a 
donar la batalla i a actuar pas a pas 
per una victòria que només pot ar-
ribar de la mà de molta gent. Per-
què no hi ha dubte de quina és la 
nostra victòria. Guanyarem quan 
haguem aconseguit deixar als nos-
tres fi lls el futur de la nostra terra. 
I el camí és llarg i difícil però irre-
nunciable. La victòria no és una al-
ternativa a la derrota, és una neces-
sària qüestió de supervivència. 

Vicenç Pedret
Empresari
@VicensPedret

VICTÒRIA

VEÏNATGE



5la humanitatNÚMERO ESPECIAL  SETEMBRE 2014

VER
TEB
RAR

BENVINGUDA DE NOU 
LA POLÍTICA A LA 
VIDA QUOTIDIANA
v  Estem d’enhorabona: ha tor-
nat la política. Representants de 
moviments socials que havien 
contribuït a alimentar el discurs 
de «la política és el problema i no 
la solució», fi nalment decideixen 
implicar-se en plataformes polí-
tiques i candidatures admetent 
que la política és, fi ns que no 
es demostri el contrari, la millor 
eina per transformar la societat.

I això és gràcies al moment 
que viu Catalunya. Amb el pro-
cés independentista, ha renas-
cut la política, i això només pot 
ser un símptoma de vitalitat de 
la societat. El compromís i la im-
plicació amb el país ha fet sor-
tir de casa molts conciutadans: 
homes i dones que s’afi lien a 
partits independentistes o enti-
tats socials i que organitzen ac-
tes al territori, fan campanyes 
per convèncer indecisos, mun-
ten mobilitzacions, fan bustia-
des i parlen de política a les so-
bretaules, a les botigues o a la 
porta de l’escola.

I no era fàcil. Passen les ga-
nes de defensar el compromís 
polític, els partits i les instituci-
ons quan s’engega el ventilador 
de la corrupció. El menyspreu 

contra la política havia calat tan 
profundament a la societat que 
costava déu i ajuda que es vol-
guessin dedicar a la política per-
sones de vàlua, i era del tot com-
prensible; els errors dels partits 
i els representants durant anys 
han estat múltiples. Però ara 
que ja sabem que l’oasi català 
era un miratge la gent ha decidit 
que donarà la seva opinió, que 
s’implicarà perquè els errors no 
es repeteixin, que premiarà els 
que s’ho valguin i castigarà els 
que els hagin decebut. 

Això demostra que, quan el 
moment històric s’ho val, les 
persones ens movem. Que quan 
està en joc la qualitat de vida 
dels nostres fi lls, avis, amics i 
conciutadans, no ens quedem 
de braços plegats: volem viure 
millor i per això ens impliquem 
políticament. Sigui la política 
benvinguda de nou a la nostra 
vida quotidiana.

Marina Llansana
Periodista
@marinallansana

UN PAÍS 
VERTEBRAT 
PER LA 
SOCIETAT CIVIL

v  Parlar de vertebració és parlar d’un intangible. D’una funció, 
una vocació i fi ns i tot de la manera d’autoorganitzar-se que te-
nen determinades societats. És el cas de la nostra, la catalana. 
No es fàcil trobar arreu del món una comunitat on convisquin 
dues llengües amb fort arrelament social, i afegir-ne cent més 
que aporten milers de persones immigrades d’arreu del planeta. 
No és fàcil trobar un racó tan transitat com han estat les terres 
catalanes, que han vist passar i instal·lar-s’hi imperis i cultures 
diverses. I no és fàcil trobar una nació amb la serena determina-
ció quan s’ha tractat de fer sobreviure la nostra identitat. Una 
identitat dinàmica i en permanent construcció per tots els ciu-
tadans que, per formar-ne part, només han d’expressar la seva 
voluntat de ser, sense cap requisit ètnic exigible. 

Catalunya i els seus ciutadans, d’una banda pel seu antic i 
marcat caràcter parlamentarista, així com per la feblesa política 
de les seves institucions, permanentment amenaçades i extre-
madament condicionades des del centralisme uniformitzador, 
han mantingut sempre la voluntat de ser protagonistes de les 
seves pròpies decisions, garants dels seus drets i llibertats. 

La societat civil catalana és la veritable protagonista de la 
vertebració de Catalunya mitjançant la creació dels seus propis 
instruments de transformació. Les aliances per assolir fi tes co-
munes van germinar en forma d’ateneus culturals, cooperatives 
escolars, associacions patronals, partits polítics, organitzacions 
obreres i moviments socials que han mantingut la ferma volun-
tat de cosir la nostra societat, dimensionar-la econòmicament, 
protegir la seva cultura, ampliar i defensar el seu benestar. Els 
drets i la llibertat han estat i són els veritables factors d’identitat 
col·lectiva sobre els que s’ha vertebrat el país. 

Catalunya és un país vertebrat, que vol dir participatiu. És una 
societat en què les seves institucions necessiten incorporar una 
constant legitimació social, a la pròpia legitimació històrica, per 
completar la funció per a la qual van néixer. Per això, el nostre 
país és en canvi permanent, perquè la seva vertebració no s’ins-
pira en la conservació i la seguretat, sinó en el progrés constant 
a partir de la solidesa dels seus fonaments i la innovació al ser-
vei del progrés.

Josep Maria Àlvarez
Secretari general de la UGT
de Catalunya

VI   DA
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CONSULTA = VEU
 VEU = LLIBERTAT
v  Per què hauria, un poble, de renunciar a 
la seva veu? Fer-ho seria tant com renun-
ciar a la seva llibertat. Per què la societat 
catalana —amb les institucions i la im-
mensa majoria de la societat civil al cap-
davant— hauria de renunciar a la consul-
ta del 9N? Cal que quedi clar: el 9N vol ser 
un exercici de llibertat. L’exercici de lliber-
tat més complet, el més intens, autèntic i 
radical —que ve d’arrel— que hagi fet fi ns 
ara Catalunya en democràcia. El 9N no és 
el nostre dia D: és el nostre dia Ll. Amb Ll 
de llibertat. 

El 9N és el nostre dia V, amb V de Veu. 
Si una immensa majoria de catalans de-
fensem la consulta és perquè volem que 
tots els catalans, tots sense excepció, pu-
guin parlar. Que puguin fer sentir la seva 
veu. Com podria, algú, pretendre que un 
poble s’abstingui de fer sentir la seva veu? 
Només si parla, una societat es pot dir 
lliure a si mateixa.

Fa mesos que ho repeteixo: si nosal-
tres preveiem la possibilitat de no votar el 
9N, els que ho volen impedir s’animen. I 
el nostre objectiu, entenc, hauria 
de ser desanimar-los. Si donem 
per descomptat que el Tribu-
nal Constitucional sentenciarà 
en contra de la consulta, aca-
barem normalitzant allò que 
en realitat hauria d’aparèixer 
als ulls de l’opinió pública —de 
dins i de fora— com un escàndol 
antidemocràtic sense precedents. 
Una cosa impensable al Canadà o 
al Regne Unit. Una prevaricació, com 
han dit encertadament polítics diversos 
aquest agost. El TC i el Govern espanyol 
han de saber que, si forcen una interpre-
tació de la Constitució contrària a la de-
mocràcia, la seva legitimitat quedarà 
greument afectada. Si nosaltres donem 
per fet que votarem, la probabilitat que 
puguem votar augmenta. Si donem per 
fet que no votarem, disminueix.

No discuteixo que la Constitució 
del 78 fos convalidada democràti-
cament, però el dret de les naci-
ons a decidir democràticament el 

seu futur també és indiscutiblement le-
gítim. Aquella Constitució es va fer en un 
context no plenament democràtic i con-
serva algunes adherències de l’anterior 
règim que perjudiquen la seva legitimi-
tat —com l’article 2, redactat sota vigi-
lància de l’exèrcit franquista, just l’article 
que esgrimeixen els que ara volen impe-
dir-nos votar. Per aquesta raó, la Carta 
Magna només era suportable a condició 
que s’interpretés de manera escrupolo-
sament democràtica. El 2010 no va pas-
sar. Ara, tampoc no passarà?

El petit bocí de sobirania que ens do-
nava aquesta Constitució —la possibilitat 
que els catalans, tots sols, ratifi quéssim 
o refutéssim en referèndum un Estatut 
prèviament aprovat per unes Corts Ge-
nerals que representen el conjunt dels es-
panyols, és a dir, l’únic moment en què la 
voluntat de la part estava per sobre de la 
voluntat del tot— ens la va arrabassar la 
sentència del TC del 2010. D’aquí ve tot: 

ara ja no volem recuperar només aquella 
mica de llibertat, ara la volem exercir tota 
sencera. Els catalans hem decidit —per 
àmplia majoria— que volem votar per tri-
ar el nostre estatus polític, com qualsevol 
altre poble lliure del món. 

Si el TC fi nalment sentenciés en contra 
(prevariqués), voleu dir que ens hem de 
plegar a la seva decisió? Quan un davan-
ter centre està a punt de marcar gol, ha 
de renunciar a xutar perquè el defensa de 
l’equip contrari l’amenaça amb trencar-li 
el turmell? Encara que l’àrbitre miri cap a 
un altre cantó, el públic sempre veu què 
passa al camp. I en aquest partit —el par-
tit de Catalunya— les grades de l’estadi 
són plenes de gent... de gent de tot el món. 

Escolto, darrerament, que hem de fer 
les coses bé per no posar-nos la comu-
nitat internacional d’esquena. Volem vo-
tar d’acord amb una llei constituci-
onal d’un Parlament legal: això 
és fer les coses bé. ¿Posar 
les urnes igualment 

si el TC sentencia 
en contra ens deslegitima 
de cara a l’exterior? En les relaci-
ons internacionals, prima el princi-
pi pragmàtic: els estats, començant pels 
de la UE, no entraran en irresolubles dis-
cussions sobre el principi de legalitat, sinó 
que faran, simplement, allò que més els 
convingui. Si el procés té el suport d’una 
majoria prou àmplia de catalans, la co-
munitat internacional constatarà que no 
té marxa enrere. Què en traurien, la gran 

majoria d’estats del món, de posar-se 
d’esquena a un procés irreversible? 

Per tant, no ens equivoquem de pre-
gunta: la qüestió no és si treure les urnes 
prescindint del TC agradarà molt o poc als 
països que ens observen, la qüestió és si 
l’eventualitat que les forces de l’ordre aca-
bin retirant les urnes farà que la majoria 
catalana favorable al procés augmenti o 
disminueixi.

El catalanisme social i polític malda des 
de fa més d’un segle per conquerir la lli-
bertat nacional de Catalunya. Tanta com 
pugui. En cada context històric ha anat 
tan lluny com li ha permès la correlació de 
forces. El 1714, o quan la dictadura de Pri-
mo de Rivera va suprimir la Mancomuni-
tat, o quan la Guerra Civil va acabar amb 
la Generalitat, en tots aquests casos la 
correlació de forces ens era adversa. Avui, 
les coses han canviat radicalment: avui, 
les forces que es confronten ja no són for-
ces armades, sinó forces democràtiques. 
Per això, tot depèn de quants siguem i 
de quant estiguem disposats a aguantar. 
Si som molts i resistim tant com calgui, 
no hi haurà qui ens pugui vèncer. Una 
victòria democràtica: ni nosaltres ni el 
món no n’acceptaríem cap d’altra.

Toni Comín
Portaveu de Socialisme, 
Catalunya i Llibertat
@toni_comin

Homenatge al general Moragues
i marxa de torxes
23 h. Barcelona, Pla de Palau
Presentarà l’acte Jordi Bordas, portaveu 
d’ERC i conseller de Districte a Ciutat Vella. 
Hi intervindrà: Agnès Russiñol, 
diputada al Parlament

Dimecres 10 de setembre

VEU

Acte de la Vetlla de la Diada
24 h. Barcelona, Fossar de les Moreres
Presentarà l’acte Meritxell Valladares, 
presidenta d’ERC Barcelona Vella. 
Hi intervindran: Alfred Bosch, candidat d’ERC 
Barcelona a les eleccions municipals; Rita Marzoa, 
periodista, i Pere Bosch, diputat al Parlament
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Ofrena al monument 
de Rafael Casanova
Matí. Barcelona,
carrer Bruc/ronda Sant Pere

Dijous 11 de setembre

El país viu un moment 
històric, com el vius?
És un moment apassionant. En deu 
anys, el país i la xarxa han fet un 
tomb espectacular. Estem assis-
tint a la culminació d’un procés que 
a Internet hem pogut viure d’una 
manera més intensa perquè la xar-
xa ha afavorit l’activisme i el debat 
polític, condicionant organitzacions, 
institucions i mitjans de comunica-
ció. Sense Internet no s’entendria 
com l’independentisme ha conque-
rit l’agenda política i mediàtica i com 
s’expressa d’una manera majorità-
ria a les urnes i a les institucions. 

La xarxa ha estat determi-
nant per arribar fi ns aquí?
Sí, és el que intento exposar al lli-
bre Sobirania.cat, on documento la 
relació entre l’esclat de les xarxes 
socials i la irrupció del debat sobi-
ranista. Durant aquesta dècada, he 
pogut viure de prop com la xarxa 

passava de ser marginal a conver-
tir-se en determinant en l’acció po-
lítica, la mobilització social i el de-
bat mediàtic. 

Els catalans som una na-
ció virtual?
Internet encaixa molt bé amb la 
manera de ser dels catalans: ge-
nerosos, solidaris, activistes, inqui-
ets... I la nació es projecta còmo-
dament en l’entorn digital. Només 
cal veure l’activitat de la Viquipè-
dia, que en català supera amb en-
trades les versions anglesa i cas-
tellana per número de parlants, o 
els mapes de piulades a Twitter per 
visualitzar que els països de parla 
catalana són una realitat.

L’11S, un nou Onze, 
és una de les claus per
fer un bon 9N?
Sense una Diada massiva al carrer 
no hi haurà consulta. Si la V pun-

«SENSE UNA DIADA MASSIVA 
NO HI HAURÀ CONSULTA»

xa, qui dubta que els governs i els 
partits de l’establishment, d’aquí i 
d’allà, faran el possible perquè els 
catalans no puguin votar per la in-
dependència?

La consulta del 9N pot 
penjar del TC ?
Si ens refi em de destacats mem-
bres del Govern, que han parlat pel 
dret i pel revés aquest estiu, així 
serà. Supediten el dret a decidir 
dels catalans a una sentència més 
que previsible d’un Tribunal Cons-
titucional presidit per un exmili-
tant del PP i designat a dit pels dos 
grans partits espanyols. 

La consulta es pot 
substituir?
No em sé imaginar cap fórmula al-
ternativa que superi la potència i 
bondat d’una consulta democràti-
ca. Les eleccions anomenades ple-
biscitàries serien el resultat d’un 

fracàs, però també és cert que no 
té per què suposar un fracàs defi -
nitiu si posteriorment es troba una 
sortida política audaç. 

Quina reacció t’ha pro-
vocat la confessió del 
president Pujol?
Sorpresa inicial i indignació. Només 
per la neteja aconseguida, el procés 

ja hauria de ser aplaudit pels ciuta-
dans de totes les ideologies. No hi 
ha projecte polític més regenerador 
que el sobiranista, encara que sigui 
involuntàriament.

Marta Rovira, Alfred 
Bosch, Oriol Junqueras... 
Una nova generació. 
Quina opinió en tens?
CiU i PSC deuen envejar la fórmula 
que ha permès que, després de la 
patacada electoral d’ERC, un partit 
de tan llarga tradició hagi estat ca-
paç de renovar els seus lideratges 
d’una manera exitosa, a la vista del 
poc soroll intern i dels darrers re-
sultats electorals. Suposo que el 
repte d’ERC és combatre una idea, 
promoguda per altres forces políti-
ques, que no té quadres preparats 
per assumir tasques de govern a 
les institucions. |

«El procés hauria 
de ser aplaudit pels 
ciutadans de totes 
les ideologies. 
No hi ha projecte 
més regenerador 
que el sobiranista»

ENTREVISTA

ESTEM ASSISTINT A LA CULMINACIÓ D’UN PROCÉS QUE A INTERNET HEM POGUT VIURE AMB INTENSITAT 

PERQUÈ LA XARXA HA AFAVORIT L’ACTIVISME I EL DEBAT POLÍTIC, CONDICIONANT INSTITUCIONS I MITJANS

Periodista. Cap de continguts 
digitals d’El Periódico de Cata-
lunya. Impulsor, juntament amb 
altres periodistes, del portal 
de blocs polítics en català 

Poliblocs. Autor dels llibres 
Sobirania.cat, Superperiodistes 
en l’era de la sobreinformació, 
Les barbaritats de Fèlix Millet i 
Nació.cat.

SAÜL GORDILLO
Calella, 1972

Ofrena a la tomba 
de Rafael Casanova
11.30 h. Sant Boi de Llobregat,
plaça de l’Ajuntament

Dinar popular
13 h. Barcelona, carrer Bruc/ronda Sant Pere
Hi intervindran Oriol Junqueras, Alfred Bosch i Gerard Gómez del Moral
Preu del tiquet: 10 €. Compra de tiquets (fins dimarts 9 a les 15 h): 
93 317 15 13 / federacio@esquerrabcn.cat
Està previst que el dinar s’acabi a les 15 h. Es demana molta puntualitat 
perquè tothom pugui ser a l’hora al seu tram de la V.



8 la humanitat NÚMERO ESPECIAL  SETEMBRE 2014

v Els canvis profunds, 
els grans passos endavant 
que fan les societats en la 
recerca de llibertat, justícia 
i prosperitat, s’aconseguei-
xen i es consoliden amb es-
forç, compromís i tenacitat. 
Els catalans, bé que ho sa-
bem perquè ho hem consta-
tat al llarg de la història, no en 
serem cap excepció. Hem arri-
bat fi ns aquí precedits de gene-
racions que ho han donat tot pel 
futur dels que vindrien. Hem su-
perat obstacles i difi cultats enor-
mes i, malgrat tots ells, hem arri-
bat més lluny que mai. 

Avui tornem a donar una mos-
tra de l’extraordinari compromís de 
la nostra societat amb la llibertat, 
amb la democràcia, amb les ganes 
de construir un país millor. Estem 
convençuts que junts podem dibui-
xar un futur molt més digne per a 
nosaltres i per als nostres fi lls, i que 
fer-ho realitat és el nostre deure.

En els darrers anys, hem pro-
tagonitzat manifestacions massi-

Aquí som, un cop més, 
on hem de ser: al carrer, defensant 

els nostres drets, la nostra dignitat, 
la nostra voluntat de ser

v La V humana que avui 
formarem tants i tants ciu-
tadans representa l’anhel de 
construir un país millor. Tenim 
la il·lusió de dotar-nos d’una 
estructura política nova, que 
posi fi  a la corrupció sistèmica 
de la Catalunya autonòmica, i 

que assigni els recursos pú-
blics amb l’únic 

objectiu de 
beneficiar 
l ’ interès 

general. Cada euro de les ar-
ques públiques s’ha de gastar 
de forma extremadament intel-
ligent, perquè en depèn el ben-
estar del conjunt dels catalans, 
tant l’actual com el del futur.

En el context que vivim de 
greu crisi social, necessitem 
que el Govern de Catalunya 
tingui recursos per invertir en 
sanitat, educació i infraestruc-
tures per recuperar la deman-
da i posar la base d’una eco-

nomia productiva. Els nostres 
metges i infermers no poden 
aguantar més una situació de 
pèrdua notable del poder ad-
quisitiu, al mateix temps que 
treballen més hores i sota més 
pressió. Els mestres necessi-
ten aules més reduïdes i amb 
més suport per poder millorar 
substancialment l’aprenen-
tatge de l’alumnat. Als empre-
saris i als emprenedors els fa 
falta una Administració sim-
plifi cada i unes infraestructu-
res al servei de la productivitat 
i de l’ocupació.

Tal com diu l’eslògan de la 
campanya de l’ANC i d’Òmni-
um, Ara és l’hora. Ara tenim 
l’oportunitat de crear un país 

al servei dels ciutadans. I ho 
hem de fer el 9N a les urnes. 
El Govern disposa de totes les 
eines organitzatives per dur a 
terme la consulta. I no podem 
tolerar que 12 membres del 
TC, nomenats pel PP i el PSOE, 
decideixin que els ciutadans 
de Catalunya no podem vo-
tar. El mandat democràtic que 
tenim per convocar la consul-
ta és legal —altrament, el Go-
vern espanyol hauria impug-
nat les eleccions del 2012...— i, 
per tant, demanem al Govern 
que, en defensa de la demo-
cràcia i de la voluntat dels ciu-
tadans, faci la consulta tant sí 
com no. Si és així, ens tindrà al 
seu costat.

Ara tenim l’oportunitat de crear 
un país al servei dels ciutadans. 
I ho hem de fer el 9N a les urnes
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ves i espectaculars, que 
ens han donat força per 
seguir endavant alhora 
que han donat fe al món 
sencer de la nostra for-
talesa i determinació. I 
aquí som, un cop més, on 
hem de ser: al carrer, de-
fensant els nostres drets, 
la nostra dignitat, la nos-
tra voluntat de ser.

I hi haurem de tornar 
tantes vegades com faci 
falta, perquè no ens rega-
laran res. Ningú ens apla-
narà el camí. El nostre 
futur, el guanyarem nos-
altres. El país ha de fer 
el seu camí, seguir avan-
çant i, si ens hi posen tra-

ves o paranys, caldrà su-
perar-los. I alguns dels 
nostres potser dubtaran 
o tindran por. I és normal, 
i no els jutjarem sinó que 
els ajudarem i els anima-
rem a seguir endavant.

Avui, 11 setembre de 
2014, fem emmudir els 
qui voldrien tornar a la 
vella política de sem-
pre, i enviem un missat-
ge nítid al Govern espa-
nyol, a Europa i al món 
amb una nova exhibició 
de civisme i determina-
ció, recordant que el 9 
de novembre exercirem 
la democràcia per deci-
dir el nostre futur.

...GUANYAREM
EL NOSTRE FUTUR


