
                                                                                                                      

Annexe

Discurs  de  l'alcalde,  Jordi  Solé,  en  l'acte  de signatura  del  Manifest  dels electes
locals de Caldes de Montbui a favor del dret a decidir del poble de Catalunya i
en suport a la consulta del 9 de novembre

Les persones que tot seguit, en un acte que vol tenir un alt contingut simbòlic i institucional,

signarem el manifest a favor del dret a decidir i de la consulta del 9 de novembre,  som o

hem  estat  càrrecs  electes  del  nostre  municipi,  és  a  dir,  en  algun  moment  de  l’etapa

democràtica, una part de la ciutadania ha dipositat la confiança en nosaltres per representar-

los en aquest consistori. 

Com a càrrecs electes, i com a persones que hem passat o passem per l’experiència ben

apassionant  i no sempre fàcil de la política municipal, sabem de la necessitat de connectar

amb els anhels de la població, amb la voluntat dels qui representem, amb els somnis de la

gent. Avui, i més enllà de les conviccions de tots i cadascun de nosaltres, que sens dubte

passen per la defensa fèrria dels valors de la democràcia i de la llibertat, sabem que una

gran majoria  del  nostre  país  vol  poder  decidir  el  nostre  futur  polític,  inclosa  l’opció  ben

legítima  i ben raonable – i afegeixo, necessària- d’esdevenir un estat independent.  

Des  del  món  local,  i  com  a  càrrecs  electes  que  som  o  hem  estat,  és  important  que

públicament  ens comprometem no només amb la  defensa de la democràcia,  del  dret  a

decidir  i  de  la  llibertat,  sinó  també  amb  la  voluntat  d’un  poble  que  vol  passar  pàgina

definitivament al període autonòmic per esdevenir, a través del nostre vot, a través de la

nostra voluntat expressada a les urnes, un país millor, un país per tothom, una terra més

justa i més lliure, un lloc on la gent puguem aspirar a un futur millor. Com a representants

que som ho hem estat de la ciutadania, el nostre ferm compromís que avui a pocs mesos del

referèndum expressem, hauria de tenir –i estic convençut que té- un valor especial. 
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És per això que com a alcalde valoro sincerament que avui  quaranta-cinc regidors i  ex-

regidors, i tres ex-alcaldes, tots nosaltres des d’una diversitat ideològica evident, manifestem

el nostre compromís amb la voluntat majoritària de la nostra gent. I deixeu-me dir que valoro

especialment la presència avui aquí –i també l’adhesió d’altres que avui no han pogut ser

aquí- de persones que formen o han format part de partits que avui, malauradament, donen

l’esquena a aquesta voluntat majoritària. La coherència i el compromís amb valors que, en

democràcia, són essencials, ha d’estar per sobre de lleialtats particulars que massa vegades

són mal enteses. 

Amigues i amics, el que volem dir en el nostre manifest, és molt fàcil d’entendre. El que

volem dir és que no hi ha cap estat del món, que s’entengui a sí mateix com a democràtic,

que pugui  impedir  l’expressió  cívica  i  democràtica  de  la  voluntat  de  la  gent.  Des  de la

democràcia no es pot coartar la democràcia, perquè aquesta, ens els pobles de mentalitat

lliure, acaba trobant sempre la seva expressió. I la democràcia, a Catalunya, trobarà una de

les seves expressions més genuïnes en el referèndum del 9 de novembre. 

La democràcia no pot coartar la democràcia ni tan sols amb excuses legals. Perquè diguem-

ho clar: si el referèndum del 9 de novembre no pot ser acordat ni emparat sota la legislació

espanyola, és perquè, per una de les parts, no hi ha la més mínima voluntat política de fer

lloc a la democràcia en una qüestió tan essencial com és la lliure determinació de l’estatus

polític de la nostra nació.  Seguirem tenint la mà estesa, però si no ens l’agafen, això no serà

excusa  per  aturar-nos  i  deixar-ho  aquí.  Seguirem  endavant.  Si  no  és  amb  la  legalitat

espanyola,  serà  amb  la  nostra,  amb  la  del  nostre  Parlament.  O  serà  amb  la  legalitat

internacional. I en qualsevol cas sempre serà amb una legitimitat indiscutible. 

Perquè tenim un mandat democràtic de la nostra gent, que ha fet confiança a les forces

polítiques que volem donar  la veu i  el  vot  a la ciutadania,  i  que és un mandat  que les

principals institucions del país estem obligades a fer realitat. I de moment, així ho estem fent.
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I perquè tenim una societat civil conscient de la cruïlla històrica en la qual ens trobem, que

ens reclama que tots estiguem a l’alçada del repte, i disposada a empènyer des del civisme i

el compromís democràtic, com s’ha demostrat reiteradament els darrers dos anys, per fer

realitat  el  dret  –i  en aquestes circumstàncies diria jo  el  deure- de decidir  el  nostre futur

polític. 

Moltes gràcies de nou a totes les persones que feu o heu fet política municipal i que
avui, Diada de Sant Jordi de 2014,  manifesteu el compromís amb aquest dret, i en
definitiva, amb la voluntat majoritària del nostre poble i del nostre país.  

Caldes de Montbui, 23 d'abril de 2014 
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