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A tots els catalans i catalanes
L'èxit o el fracàs d'una societat depèn, en última instància, de la seva gent. El lideratge de Catalunya a Espanya, així
com la nostra idiosincràsia, responen a una realitat històrica i social inqüestionable. Els catalans hem progressat al
costat de la resta d'espanyols mercès a la unió d'esforços, el diàleg, la democràcia i el respecte a la pluralitat.
Per això, no volem restar passius davant la intenció secessionista de desarrelar-nos de la resta d’espanyols trencant els
lligams profundíssims que ens uneixen; o que ens facin fora d'aquest projecte il·lusionant que és Europa. Aquesta
pretensió no només implicaria enormes costos econòmics que anirien contra el benestar de tots els catalans sinó,
també, emocionals i afectius, produint una fractura en la societat catalana, l'essència de la qual és i ha estat sempre
integradora.

Present i futur de Catalunya
Reivindiquem la Catalunya democràtica, basada en el respecte a l'Estat de dret, que estima la llibertat individual i la
convivència. Defensem també una Espanya que faci radicalment seves totes les llengües i cultures; una Espanya que
faci bandera de la seva unió en la diversitat. Volem, doncs, una societat oberta, defensora i amant de la concòrdia,
capaç de competir davant els reptes d’un món global i que defugi les confrontacions estèrils.
Volem la Catalunya que sent les seves llengües catalana, castellana i aranesa com una realitat pròpia i inalienable, i
que tracta a cadascuna amb ple respecte i consideració, en tots els àmbits, àdhuc naturalment en l’ensenyament. La
nostra terra ha de romandre bastió de la creativitat i de la riquesa cultural que ha contribuït a l'enriquiment de la
cultura espanyola i universal. Aspirem a que Catalunya torni a ser un punt d'atracció intel·lectual i econòmica, una llar
en la qual es respiri una atmosfera dinàmica, emprenedora i cosmopolita.

Ni la volem, ni ens convé
Els catalans que ens sentim lliures d'esperit proclamem que Catalunya no està “oprimida”. No hi ha cap argument
polític, econòmic o afectiu que justifiqui els enormes costos socials del “procés” independentista. La independència ni
la volem, ni ens convé! Els catalans no volem sentir-nos estrangers a casa nostra!
No oblidem que el populisme ha escrit les pàgines més tràgiques de la història recent. Davant d’aquesta greu situació,
la societat civil catalana ha de despertar i ha de fer-se sentir. Al segle XXI hem de ser capaços de resoldre els problemes mitjançant el diàleg, sumant en lloc de restant. La societat civil catalana ha de demostrar a la resta d'Espanya i
d’Europa que som respectuosos amb la llei, dialogants i solidaris, en correspondència amb el nostre tarannà.

És l’hora de la societat civil catalana
Els sotasignats, persones d'orígens personals i professionals diversos, de variades ideologies i amb sentiments identitaris plurals, ens comprometem a treballar per una Catalunya que lideri una Espanya moderna i europea; una Catalunya orgullosa de la seva història i de les seves tradicions, de la seva riquesa cultural i lingüística, model de convivència plural.
Per tot això, cridem els catalans a mobilitzar-se per una Catalunya oberta en una Espanya de tots.
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