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Onze de setembre de 2010:
el compromís amb el dret a decidir
El 2010 passarà a la història del poble català com l’any en què esclatà de manera inequívoca i definitiva, la
voluntat d’exercir el dret a decidir el nostre futur col•lectiu... un dret fonamental de tots els pobles, i que els
estats espanyol i francès es neguen a acceptar. El 2010 serà l’any de les consultes per la independència, on
a Cerdanyola, com en tantes altres viles i ciutats catalanes, la societat civil ha estat capaç d’organitzar una
consulta popular, malgrat els impediments per part del govern municipal, i dels partits polítics majoritaris.
El mateix any en què la capital catalana ha viscut la major manifestació independentista de la història, i on
davant del món sencer va quedar palesa la nostra ferma voluntat de decidir de quina manera volem construir el futur del nostre país.
I és precisament per tot això que ha passat al llarg del darrer any, que des del Compromís per Cerdanyola,
com a organització política municipalista que defensa els drets de les classes populars i l’autodeterminació
dels pobles, hem decidit no participar de l’acte institucional que cada any organitza l’Ajuntament. Les raons
són múltiples. En primer lloc, l’ajuntament de Cerdanyola que avui commemora institucionalment l’onze
de setembre, és el mateix que el passat mes de juny no va donar suport a la consulta pel dret a decidir del
poble català, fins el punt de posar impediments que fessin deslluir una iniciativa profundament democràtica com és el dret a consultar a la població quin rumb volem que prengui el nostre futur. D’altra banda, l’acte
institucional de l’onze de setembre s’ha convertit en una desfilada on els partits polítics que no han estat
capaços de plantar cara a un estat espanyol repressor i a un sistema econòmic ruïnós, ens han conduït a
una de les pitjors crisis econòmiques que hem patit, i on com sempre, són les classes populars les que estan
rebent les pitjors conseqüències. Aquests partits, com cada any, s’ompliran la boca de bones paraules per
seguir fent creure que són la solució als problemes, quan encara no s’han adonat que el problema són ells.
Per tot això, i per mantenir ben alta la dignitat del nostre poble, enguany més que mai, l’onze de setembre
el commemorarem al costat de les persones, recollint propostes a peu de carrer per construir una Cerdanyola millor en uns Països Catalans lliures i democràtics.
Visca la terra!

Cerdanyola, 11 de setembre de 2010

Fem memòria...
Una vegada més, i després de quasi 300 anys, l’onze de setembre de 2010 les catalanes i els catalans
commemorem la derrota contra l’exèrcit borbònic que el 1714 comportà la pèrdua definitiva dels
drets i les llibertats nacionals del nostre poble. Des d’aquella tràgica data, el poble català ha estat sotmès als interessos particulars d’un estat espanyol centralista i excloent, que s’ha dedicat a espoliar sistemàticament els recursos del nostre poble, tot intentant diluir la identitat catalana per tal d’esborrar
els orígens de la memòria col•lectiva. Amb tot, i malgrat els esforços, les classes populars catalanes,
300 anys després, continuem reivindicant el dret inalienable del nostre poble a existir i a exercir la
nostra sobirania nacional, en pau i en solidaritat, amb la resta de pobles del món.
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