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Aquest és l'acte que no hauríem volgut fer 
mai, i que l'hem fet a contracor. No volem 
fer més soroll, sinó calmar. Volem acabar 
amb l'angoixa que estan patint persones i 
negocis i treballar per recuperar el prestigi 
reputacional de Catalunya, de Barcelona la 
seva capital i de totes les ciutats i pobles 
del nostre País.

Aquestes són les raons que ens han portat 
avui aquí.

Avui volem posar punt final als aldarulls 
recentment viscuts a Barcelona i altres 
ciutats.



També reconeixem, valorem i donem 
suport amb tota la nostra força els mossos 
d'esquadra, les policies locals i els 
bombers, i institucions   democràtiques que 
vetllen per la nostra seguretat i els nostres 
drets i llibertats.

Estic convençut que tots els aquí presents 
ens conjurem per ajudar a aixecar el país 
dels efectes econòmics i socials de la 
pandèmia i per posar de manifest que els 
radicals antisistema no podran amb la 
força d'una ciutat i un país que vol guanyar 
el futur amb treball, pau i cohesió social.

Estem aquí reunides entitats de tota 
classe, econòmiques, culturals, esportives, 
socials, una mostra molt representativa de 
la força de la nostra societat civil que tant 
ha fet, al llarg de la història, per situar-nos 



al nivell de les societats més avançades 
del món.

Una societat és viva i consistent quan té un 
entramat social tan potent com el nostre, 
que, en definitiva és aquesta societat la 
que garanteix progrés, feina, cultura i 
cohesió social.

El futur Govern ha de valorar això i 
potenciar-ho. La societat organitzada no és 
un contrapoder, és e l poder, que 
democràticament i a través del vot 
deleguem al Parlament i al Govern.

No ens frenin, governin perquè tot el nostre 
capital social es manifesti amb tota la seva 
capacitat creadora i innovadora.

Ens necessitem tots per sortir d'una 
situació greu i extremadament delicada. 
Futur Govern de la Generalitat, i ho dic ben 
alt, comptin amb tots nosaltres. Governin 
amb la prioritat d'aixecar l'economia i tornar 
a crear ocupació. Recuperin la lleialtat 
institucional, imprescindible per recuperar 
la confiança del conjunt de la societat. 



Donin exemple de diàleg i pacte i no de 
l'excessiva confrontació d'aquests darrers 
temps.

Recuperem  la il·lusió col·lectiva, tant de bo 
fos aquest el missatge que fes seu el 
conjunt del país. Actuem tots els aquí 
presents, de manera que cada un dels 
ciutadans del nostre país pugui veure futur 
d’esperança en el seu projecte vital. 
Situem l'economia al servei de les 
persones, que és l'única manera de 
comprometre a tot el país a superar els 
durs moments que estem vivint.

Futur Govern, Partits Polítics, Alcaldes, 
Diputacions, Consells Comarcals, tots en 
un mateix objectiu: CENTREM-NOS EN LA 
RECUPERACIÓ. Nosaltres no fallarem.


