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DISCURS DE L’ALCALDE, JORDI SOLÉ, AMB MOTIU A L’ACTE
INSTITUCIONAL DE L’11 DE SETEMBRE DE 2013
Regidores i regidors,
Amigues i amics
Bon dia, moltes gràcies a tots vostès per ser aquí, i moltes gràcies a totes les
entitats que participen activament en aquest acte i que fan que a Caldes els
actes institucionals de la Diada es celebrin d’una manera molt digne.
Avui tornarem a fer que la historia vagi més ràpid. Avui la nostra via demostrarà
que el desig d’independència mou un poble que no vol esperar més per ser
lliure. Enllaçarem el país de dalt a baix, o de baix a dalt, per explicar al món que
aquí hi ha un país que de manera cívica, i a través de la força de la seva gent,
farà tot el que calgui per poder decidir si ens constituïm en estat independent o
no. La via catalana és la via de la democràcia, la via del diàleg i de la
confrontació civilitzada de models de país, és la via de la mobilització social. I
és també la via de la determinació.
Som aquí per trencar un setge. No és un setge militar. No tenim exèrcits
borbònics encerclant-nos i bombardejant unes muralles que fa temps que varen
desaparèixer. Avui el setge està format per la combinació d’un espoli fiscal que
no podem aguantar més, per la dependència política a un estat arrogant i
maldestre que mai ha deixat de perseguir, per bé que amb instruments i
mètodes diferents, la nostra assimilació; i per una crisi econòmica i financera
que infligeix massa patiment a massa gent, deixant-los un futur de poca
esperança.
Som aquí per trencar aquest setge. I el que mou el nostre esperit de resistència
és, ara com fa 300 anys, el nostre desig de llibertat i de justícia. Els catalans
del 1714 varen decidir seguir lluitant per les llibertats fins i tot quan, des de la
pau d’Utrecht, sabien que tenien la batalla perduda. Què no farem nosaltres,
recollint el seu exemple, quan percebem que tenim la victòria de la llibertat i de
la justícia més a prop que mai? Ara no lluitem amb armes. Ara lluitem amb la
raó de la democràcia i amb força de la mobilització cívica. Ara com fa 300 anys
el litigi pot semblar molt desigual. Davant nostre hi tenim un estat molt més
poderós en gairebé tots els àmbits. Però els manca un element clau, l’element
que ens farà guanyar: el del respecte a la democràcia.
Hi podem donar moltes voltes, ho podem revestir de complicats arguments
jurídics, però al final la realitat és simple i tossuda. El nostre combat cívic per la
independència és el combat per la democràcia. Aquí hi ha els que volem votar,
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i els que no ens volen deixar votar. I encara, potser, un altre grup: els que
posen tantes condicions a deixar-nos votar que, a la pràctica, no volen que
votem.
El nostre país viu una situació molt delicada. Fa massa temps que no podem
utilitzar tot el nostre potencial per esdevenir un país millor, més just, més
pròsper, més culte. Necessitem desenvolupar tot el nostre potencial,
necessitem recuperar les oportunitats i les esperances, i necessitem fer-ho ja.
No el 2016, sinó l’any vinent. Tenim moltes dificultats, tenim molta il·lusió, però
tenim poc temps. De fet, no tenim temps per perdre. Hem de ser fidels a la
voluntat d’aquest poble. I la voluntat d’aquest poble és ser consultat i decidir
sobre la independència el 2014, l’any del tricentenari, no més enllà. Viure lliure
és el lema d’aquest tricentenari. Recuperar la llibertat per fer un país més just,
és la voluntat majoritària dels catalans d’avui. Dels hereus dels herois del 1714.
Aquest serà un any de commemoracions. A Caldes també commemorarem
com cal el tricentenari, rememorarem els fets del 14 de gener del 1714, quan
2000 soldats borbònics varen assetjar i arrasar una vila de 1300 habitants,
entrant per la Bretxa, el nostre baluard de Santa Clara, i cremant cases,
convertint-nos en una de les moltes viles socarrades del país.
Farem un país per tothom. Amb el nostre estat, tindrem les eines per encarar
un futur millor, amb una societat més justa, una economia més sòlida i una
democràcia més virtuosa. Podem fer tot això si cadascú dóna el millor de sí
mateix. Però en aquests dies decisius, en aquests moments per la historia,
estar a l’alçada és concentrar els esforços en allò que uneix a una gran majoria
del país. En allò que farà que avui centenars de milers de catalans ens donem
les mans tot al llarg del país. En una idea que de tant potent que és, no té
aturador. Que en democràcia és la gent qui decideix. Que la independència la
decidirem nosaltres.

Visca Catalunya lliure!

