
Manifest 11 de setembre del 2012 

 

Pradenques, pradencs. 

Avui no commemorem una diada corrent. No és l’11 de setembre, Diada Nacional de 

Catalunya com la d’anys anteriors. Aquest 11 de setembre no es queda només amb una 

necessària i important ofrena floral a Rafael Casanova, no és només un record als lluitadors 

que ho van donar tot per la justícia i la llibertat el 1714. 

Avui, volem simbolitzar un pas més. Un pas ferm en un camí que ve de lluny, un camí que hem 

anat forjant i que generacions i generacions d’independentistes han anat marcant fins aquí. Un 

record, doncs, per a tots els que fan possible que avui, a més de mirar cap el passat per tenir 

clar els nostres orígens, puguem mirar el futur amb molt optimisme i esperança. El procés cap 

a la independència, doncs, està en un camí de no retorn. 

És en un context però en el que es denota la greu situació de crisi social i econòmica que patim  

els ciutadans del nostre país, també les veïnes i veïns de Prats de Lluçanès, en molta mesura 

com a conseqüència de la nostra pertinença a l’Estat Espanyol. L’atur arriba a les 800.000 

persones; 1 de cada dos joves al nostre país està sense feina. Gairebé un 20 % de la població es 

troba al llindar de la pobresa; el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer, i 

l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya. 

A més, polítiques retrògades, recentralitzadores, neoliberals... afecten diàriament escoles i 

centres sanitaris i altres serveis. Davant d’aquest context crític que viu el país, els catalans no 

podem restar de braços creuats i hem de seguir lluitant per defensar el què ens pertoca. 

Cal, per tant, actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima 

d’optimisme i esperança per als nostres veïns i el poble català en general.  

L’Estat Espanyol ja ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 

forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres 

supervisores. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al 

mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el 

Govern de la Generalitat de Catalunya, causant greus perjudicis al poble de Catalunya i posant 

en descrèdit internacional les nostres institucions. La solució, no passa per cap pacte amb ells, 

ni pacte fiscal ni pacte que intenti millorar les relacions. 

Els representants polítics hem de posar-nos sense excuses al capdavant del bri d’esperança 

que parlava, i entomar el rumb de l’optimisme. El rumb de la plenitud nacional, el rumb de la 

construcció d’un estat propi. Un estat català, social, lliure i democràtic 

I ho hem de fer des de l’administració més propera, l’Ajuntament, que no pot resultar aliena a 

les aspiracions i debats nacionals, i no ho està. És des dels municipis des d’on construïm el 

futur nacional lliure; des d’on podem contribuir a la imprescindible justícia social. Des de 

l’Ajuntament, i des de les entitats, des del grup d’amics, des de la feina, del bar o del mateix 

carrer. I és que només un poble just, serà un poble lliure. 



Avui, ens satisfem de ser a sota Rafael de Casanova commemorant una gran data senyalada. 

Avui, omplirem els carrers de Barcelona per a reivindicar-nos com a poble i demanar la 

independència del nostre país. Però amb penjar l’estelada i anar a la manifestació avui, no n’hi 

haurà prou. Després d’avui, vindrà demà. Un dia en que haurem de seguir ferms i persistents  a 

la causa. Ningú ens ha dit que tot plegat seria fàcil,  

Així doncs, demà recollirem el gran crit d’independència que ressonarà als carrers de 

Barcelona aquesta tarda. Serà de forma pacífica i contundent. En contra de ningú, si no a favor 

de tots nosaltres.  

Us imagineu un futur lliure, en un país lliure? Us imagineu el dia en que no commemorarem la 

derrota del 1714 si no la proclamació de la nostra independència? Jo sí. I el veig fet realitat, i 

ben aviat. Només depèn de nosaltres. 

Visca el poble, Visca la terra! 
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