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Com ca
ada 11 de
d setem
mbre enss aplegue
em per commemo
c
orar i recordar la
a
gesta d
dels ciuta
adans i ciutadane
c
es de Barcelona en
e defen sa contra
a l’embat
bèlꞏlic d
de Felip V contra
a Catalun
nya i que
e acabaria amb l’a
aniquilac
ció de less
instituciions cata
alanes i la
a prohibicció de la llengua catalana amb el decret
d
de
e
Nova P
Planta. No
o obstan
nt això, la
a nostra convicció
ó i la volluntat de ser delss
catalans i catala
anes ha arribat
a
finss als nostres dies, i no és a
altra que construir
mí plega
ats, resp
pectant e
els drets
s dels ciutadans
c
s i basa
at en la
a
un cam
democrràcia.
Però aq
quest 11
1 de sete
embre de 2020 ni es ni pot ser com
m el d’altres anys.
Ens enffrontem a una cris
si mundia
al de salu
ut pública
a com no es recorrdava dess
de fa m
més d’un segle,
s
un
na pandèm
mia que a Espany
ya ja ha ssuposat el
e contagi
de centtenars de
e milers de
d person
nes, ha te
ensionat els sistem
mes sanitaris méss
enllà de
els seus límits,
l
ha
a paralitza
at gran pa
art de l’activitat ecconòmica
a del paíss
i, el qu
ue és mé
és greu i doloróss, s’ha endut des
senes de
e milers de
d vides.
Aquest any el nostre
n
rec
cord ha d
de ser pe
er a aque
estes vícttimes, pe
erò també
é
uelles pe
ersones que des
s dels se
eus llocss de treb
ball s’han
n
per a ttotes aqu
converttit en el principal
p
baluard
b
d
de defens
sa enfron
nt de la m
malaltia, posant
p
en
n
risc la sseva salu
ut i, en ma
assa oca sions, les
s seves pròpies
p
viides. Perrsones de
e
classe treballadora que avui es demostra
a que só
ón la clau
u per ga
arantir elss
es més bà
àsics de la nostra
a societat.
aspecte
Ens trobem aqu
uí, al parc
c del Ten
nes. Un espai
e
obe
ert, una à
àgora de la ciutat,
pai d’enccontre, un
n espai fet i construït per la ciu
utadania de Lliçà
à
un esp
d’Amun
nt...En de
efinitiva, un espa i del pob
ble. I avui a totss i totes ens toca
a
perseve
erar una mica més encara en la vo
oluntat d’é
ésser i asssumir la veu d’un
n
poble, p
però aqu
uesta volu
untat ha de venir acompanyada d’’una
normalitat demo
ocràtica què passsa per aïllar
a
actituds i acctes
C prese
ervar la ccohesió social.
s
De
emanem que
d’intolerància. Cal
es i pop
pulistes polítiques
p
s de
s’aturin les estratègies simpliste
ntació que
e alimenten els co
onflictes de
d conviv
vència.
confron

p ser de
emocràticc, ha de ser
s plural i les insttitucions, per estar
L’espai públic, per
ei de la societat,
s
han
h de se
er inclusiives. I és
s en aque
ests mom
ments tant
al serve
difícils, quan he
em de demostrar, els que ocupem càrrecs de respo
onsabilitat
bem estar a l’alçad
da de les
s circumsttàncies.
pública, què sab
a
aqu
uests plan
ntejamen
nts, hem de recollzar les iniciativess
En coherència amb
e sentit d’avança
ar en la resolució
ó dels p roblemes
s socials,
que vagin en el
antir dretts i lliberttats i superar el conflicte polític des
d d’una
a
recuperrar i gara
perspecctiva unittària àmp
plia, plura
al i comp
partida com tamb
bé ho he
em de fer
amb la situació de
d crisis sanitària en la que
e ens trobem imm
mersos.
ent, aque
ests dies són molttes les ve
eus que insisteixe
en que de
esprés de
e
Finalme
la pand
dèmia es configurrarà un m
món diferrent, enca
ara que n
ningú s’a
atreveix a
assegurar quina
a serà la direcció d’aquestta reformulació. E
En la petita escala
a
nya és ne
ecessari un canv
vi de para
adigma perquè
p
la
a
del món local a Catalun
a seguretat de les
s persone
es es con
nverteixi en
e la prio
oritat inex
xcusable i
salut i la
en l’eix sobre el qual pivo
oti tot el ssistema.
Sense o
oblidar qu
ui som i cap
c on vo
olem anar...
Visca C
Catalunya
a!

