Declaració amb motiu de l’11 de setembre
La Diada Nacional de tothom

L’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, és una festa de tota la
ciutadania. Instituïda pel Parlament el 1980 va comptar amb el vot
unànime de totes les forces polítiques.
La Diada té, des dels seus orígens, una forta vocació de ser jornada
d’unitat de tots els catalans i catalanes, d’aplegar sensibilitats,
procedències i experiències vitals diverses sota un projecte comú de
convivència i de construcció de futur. Un sol poble.
És una data, doncs, per posar en valor la importància de la unitat, que ens
ha de permetre abordar els reptes de tota mena que té plantejats
Catalunya. Ens cal donar resposta als problemes socials, econòmics,
energètics i climàtics que afecten tots els països del nostre entorn i ens cal
també aprofundir en el nostre autogovern per fer un país millor, més just i
inclusiu.
És per això que Portes Obertes del Catalanisme, que té una visió àmplia,
integradora i oberta del catalanisme, vol posar de relleu la necessitat de
preservar la dignitat de les nostres institucions i de manera concreta el
Parlament de Catalunya, seu de la voluntat democràtica de la ciutadania.
Demanem a les diverses forces polítiques, que escullin el més aviat
possible un nou president o presidenta de la Cambra que pugui exercir la
seva funció moderadora i institucional.
De la mateixa manera, volem denunciar l’actitud dels qui, persones o
grups, pretenen arrogar-se una suposada representativitat de la ciutadania
de Catalunya. Creiem que l’ANC fa un flac favor als propis partidaris de la
independència
S’acompleixen ara cinc anys de l'aprovació, per part d’una majoria
insuficient de diputats del Parlament, de les denominades “lleis de
transició” que es troben en l'origen d’un llarg període de divisió al si de la
societat catalana i, en definitiva, de fracàs col·lectiu.
Creiem que cal aprendre dels errors passats i que cal treballar per superarlos amb diàleg i entesa sense renunciar a les legítimes aspiracions
col·lectives en el marc constitucional i estatutari.
Barcelona, 8 de setembre de 2022

