Vivim de nou un Onze de Setembre ple d'incerteses sobre el futur de Catalunya. Els darrers mesos han estat marcats
pel procés judicial a dotze dirigents polítics i socials del nostre país a l'entorn dels fets de l'1 d'octubre de 2017.
Hem viscut també diverses conteses electorals que han reflectit nítidament la pluralitat i la diversitat del nostre país.
Les urnes ens han dit una vegada més que no hi ha majories unívoques a l'hora de definir estratègies de futur.
I ho hem fet al bell mig d'una inestabilitat política evident que té com a màxima expressió la impossibilitat d'aprovar
pressupostos, tant al Congrés de Diputats com al Parlament de Catalunya. Una situació que llasta les polítiques
públiques i afecta negativament la qualitat dels serveis que la ciutadania mereix i necessita.
Vivim temps difícils. En els propers mesos la sentència del Tribunal Suprem marcarà l'agenda. A Catalunya i a Espanya.
Esperem una sentència justa que faci possible l'imprescindible retorn a la política, perquè els problemes polítics han
de tenir, necessàriament, solucions polítiques.
Cal obrir de nou el camí del diàleg, conscients, però, de la dificultat de retornar a la normalitat institucional a Catalunya
mentre hi hagi a la presó líders socials i polítics que representen una bona part del país.
Hem de buscar amb coratge noves propostes que ens permetin superar l'empat infinit en què sembla haver-se
instal·lat la societat catalana, i ho hem de fer amb mirada llarga, sempre amb un escrupolós respecte a totes les
opinions, a totes les opcions. Més enllà de blocs monolítics. Eliminant trinxeres i construint ponts, retrobant espais
d'ampli consens tal com hem fet en altres moments complexos de la nostra història. Sumant.
Hem de construir un nou futur. Un futur ben falcat en la nostra història, en la nostra llengua, en la nostra cultura, en els
nostres drets com a poble. Aprofundint les nostres eines d'autogovern i especialment, accentuant el compromís
col·lectiu de fer un país de qualitat. Un país que faci de la lluita contra les desigualtats el seu repte essencial. Un país
que no oblidi ningú. Que faci del civisme, de la convivència, de la cohesió social, dels drets de les persones i de la lluita
contra el canvi climàtic el seu gran argument.
I ho haurem de fer des de les administracions, però sobretot, des d'una ciutadania activa, generosa, diversa, plural.
Parlant i escoltant.
Hem de mirar endavant perquè el futur de Catalunya és a les nostres mans.
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