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Catalunya ha viscut en els darrers dotze mesos la crisi política i institucional més greu des de la 

recuperació de la democràcia. La ruptura de l'ordre constitucional, la declaració unilateral 

d'independència, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la utilització del codi penal per la judicatura i 

les seves conseqüències, ens han fet viure situacions plenes de complexitat, i de tensió. Res fa pensar 

que els temps que venen seran més fàcils.

Una vegada més haurem d'escriure el nostre futur. I ho haurem de fer des del respecte. Un respecte 

escrupolós a totes les opcions, a totes les opinions que conviuen a Catalunya. També des de la suma. 

Des de la capacitat que hem demostrat en molts moments de la nostra història de vertebrar àmplies 

majories al voltant del catalanisme polític i social. Des del compromís amb la nostra cultura, la nostra 

llengua, la nostra terra. Des de la passió per la llibertat. Per les llibertats.

Ho haurem de fer, també, amb determinació. Expressant amb fermesa i convicció el nostre dret a decidir 

democràticament la forma de governar-nos. Com ho han fet altres països. I exigint un retorn a la política. 

Estem immersos en un gravíssim conflicte que necessàriament ha de tenir solucions polítiques. La 

solució està en el diàleg entre governs. La judicialització de la política tanca camins. I si s'aplica de forma 

discutible tal com han explicitat alguns tribunals de països europeus, encara més. No té cap sentit que 

nou dirigents polítics i líders socials estiguin en presó preventiva.

Volem un país just i solidari. Un país en el qual el civisme, la convivència i la cohesió siguin els senyals 

d'identitat. Els símbols més preuats. Un país que no oblidi ningú. Que lluiti aferrissadament contra les 

desigualtats. Contra qualsevol mena de fractura social. Que defensi els drets socials que tant ens costa 

d'assolir. El dret a l'educació, a la salut, a la protecció social, a l'habitatge, al treball. El dret a una vida 

digna. El futur és, també, fer un país de qualitat cada dia. Des de les administracions. Des del govern de 

Catalunya, des dels ajuntaments. També des de la societat civil.

No ens podem esperar.

Són temps difícils. Temps de parlar. I d'escoltar. De buscar amb paciència i lleialtat espais potser per 

descobrir. De reclamar respecte i de respectar. De recordar que la pluralitat i la diversitat ens fan millors. 

Perquè només avancem quan som un sol poble. El camí serà llarg. El futur és un repte col·lectiu que 

requerirà el millor de tots els catalans i de totes les catalanes.

Nosaltres decidirem.
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