MANIFEST D’ICV AMB MOTIU DE L’11 DE SETEMBRE
La Diada de l’11 de setembre és el dia que reivindiquem les nostres llibertats,
les nostres institucions, el nostre autogovern i el nostre dret a
l’autodeterminació. Celebrem l’11 de setembre vinguem d’on vinguem, parlem
la llengua que parlem, com a expressió que som un sol poble.
Enguany la Diada se celebra, un any més, en un context europeu a la
defensiva. La crisi dels refugiats, el triomf del Brexit, l’ascens de forces
d’ultradreta i xenòfobes fan més necessària que mai l’articulació de les forces
polítiques i socials d’esquerres i progressistes. Aquesta acció conjunta s’està
demostrant eficaç en la lluita contra el TTIP.
A l’Estat seguim patint una crisi econòmica profunda, drets socials i llibertats
amenaçades i una ofensiva continuada i premeditada contra l’autogovern de
Catalunya. L’atac contra la immersió lingüística i la instrumentalització del TC
són exemples clars que el Partit Popular no posa límits a la seva política
autoritària.
Davant d’un govern autoritari, corrupte i antisocial, ara amb l’aval i suport de
Ciutadans, ICV considera imprescindible que se segueixi buscant la fórmula
d’un govern alternatiu a l’Estat, amb l’objectiu de revertir polítiques
austeritàries, regenerar la democràcia i permetre que el poble de Catalunya
pugui decidir lliurement el seu futur mitjançant un referèndum. És aquesta la
voluntat d’una gran majoria social a Catalunya i no renunciem que sigui
possible.
Per a ICV drets nacionals i drets socials són indestriables. La llibertat de
Catalunya per decidir el seu futur forma part d’un projecte de país superador de
les desigualtats socials, amb una economia ecològica, amb una igualtat real
entre homes i dones i neta de corrupció.
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, ICV, que sempre ha reivindicat
el dret a l’autodeterminació, es referma en el compromís amb el dret a decidir
del poble de Catalunya i en la necessitat d’exercir aquest dret mitjançant un
referèndum com a únic camí per resoldre democràticament el conflicte obert
amb l’Estat i per avançar cap a la sobirania de Catalunya.
Avui, com fa temps, la majoria dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya,
valorem positivament que diverses forces de l’Estat reconeguin aquest dret des

de la fraternitat, així com que diferents forces polítiques i socials catalanes
entenguin que el referèndum és imprescindible i un punt de trobada majoritari
irrenunciable.
El govern de la Generalitat, per contra, manté un full de ruta inviable, sense una
majoria social àmplia i ple de gesticulacions i retòrica unilateral que vol
apropiar-se de les legítimes aspiracions d’un gran nombre de catalans i
catalanes amb opinions plurals i diverses. Amb aquest discurs pretenen tapar
també la seva inactivitat legislativa: el govern de JxS gestiona i manté les
polítiques d’Artur Mas.
ICV ha promogut i participat, i així ho seguirà fent, en espais unitaris
institucionals i socials en favor del dret a decidir: en el seu moment a la
Comissió parlamentària pel dret a decidir i el Pacte Nacional pel dret a decidir,
més recentment en la Comissió d’estudi del Procés Constituent i proposant
l’Acord Nacional per la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de
Catalunya. Sempre amb l’objectiu de sumar la diversitat i transversalitat de la
societat catalana i de les forces polítiques i impulsar amb rigor polític i jurídic el
procés cap a la consulta.
ICV participarà, com sempre, en els diferents actes institucionals de la Diada
per part de diferents ajuntaments, singularment el de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, el del Parlament i el de la Generalitat, així com a l’ofrena floral
davant del monument a Rafael Casanova.
A més, amb motiu del 40è aniversari de la celebració del primer 11 de
setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat, organitzarem, dins l’espai polític de
la confluència del que formem part, un acte obert que reivindiqui la millor
tradició de les classes populars i del catalanisme popular.
Aquest 11 de setembre i més enllà continuarem treballant amb la màxima
voluntat unitària i rigor perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar lliurament
el seu futur polític, futur indissociable de la justícia social, la sostenibilitat i la
radicalitat democràtica.
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