Catalunya és un país plural i divers. Un teixit de sensibilitats que li confereixen el seu esperit, la seva identitat. I
l'Onze de Setembre, la Diada de Catalunya és la diada de totes les persones que defensem el caràcter nacional de
la nostra comunitat. Una llarga lluita. Sovint plena de dificultats. D'incomprensions. També massa vegades de
desencontres.
Enguany la Diada ve clarament marcada per l'anunci de la convocatòria d'un referèndum el proper 1 d'octubre.
Vivim, clarament, temps de cruïlla. Les properes setmanes poden marcar el camí del nostre país per a les properes
dècades.
Legítimament a Catalunya hi conviuen posicions ben diferenciades sobre com afrontar el trencament institucional
que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut del 2006, que recordem-ho, va ser
amplament referendat per la ciutadania del nostre país.
Si fem cas als estudis demoscòpics dels darrers anys, hi ha un concepte clarament consolidat a la nostra societat.
La celebració d'una consulta ja forma part de l'imaginari col·lectiu d'aquest país. Catalunya té dret a decidir el seu
futur. I no val fer de les lleis una barrera infranquejable. Cal buscar la forma jurídica per fer-la possible, amb plenes
garanties. Es tracta de fer de la política, l'instrument per resoldre problemes. Sens dubte, un dels principals
problemes que té avui Catalunya és definir un nou encaix institucional que superi les mancances i els dèficits que
tenim.
Volem ser un país cada dia més viu. Més fort. Un país modern. Obert. Amb la nostra llengua i la nostra cultura com a
pal de paller essencial. Amb un compromís clar per la convivència. Per la cohesió. Un país que faci dels drets
socials, un argument de construcció col·lectiva. El dret a l'educació, a la salut, a l'habitatge, al treball, a la protecció
social, a la seguretat. Un país solidari. Un país que faci de la qualitat democràtica un signe d'identitat.
És per això que reivindiquem el màxim nivell d'autogovern possible en temps de governances compartides.
D'entramats institucionals de caràcter supranacional cada dia més presents en les nostres vides. És per això que
reclamem el finançament que Catalunya necessita.
Vivim temps d'incerteses. Intuïm, més que sabem, el que passarà en els propers dies. Però sigui quin sigui el
resultat d'aquest procés, hem d'afirmar la confiança en la capacitat de la nostra gent de superar temps difícils. De
buscar noves alternatives. De generar complicitats basades en la vocació de suma que sovint ens ha
caracteritzat. De fer, des de la màxima unitat possible, un país millor. Més just. Més lliure.
Trobarem aquests espais.
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