
MANIFEST JUNTS PER LA ROCA 11 DE SETEMBRE 2020  

L’ 11 de setembre de 1714 va ser el dia on els catalans vam defensar l’últim bastió de 

llibertat. Tres segles després, seguim lluitant.  

Avui és un dia per mantenir viva la flama de la nostra història, una història amb múltiples 

passatges que rememoren el nostre passat de sorts i dissorts, d’encerts i desencerts, 

de victòries i de derrotes. Tres-cents anys de dignitat des d’aquella lluita contra l’exèrcit 

de Felip V per preservar les institucions del nostre país. Les mateixes que en ple 2020 

segueixen sent atacades de manera flagrant en un procés molt meditat de retrocés 

democràtic en què també el rei, ara Felip VI, hi juga un paper cabdal; tres-cents anys de 

lluita per les llibertats individuals i col·lectives, que tornen a estar reprimides i ofegades, 

i amb voluntat de ser silenciades.  

Els embats de l’estat espanyol continuen i ha arribat el moment de fer de la confrontació 

intel·ligent una eina per fer possible el nostre futur. Per continuar tirant endavant la 

voluntat del poble català, que va manifestar un sí rotund per esdevenir un estat 

independent l’1 d’octubre. 

Des de Junts per La Roca ens conjurem a vetllar per l’esperit nacional en un any on la 

Covid-19 ha suposat un abans i un després. Ara ens trobem en un context de crisi 

mundial que ha generat uns efectes devastadors en la salut i la vida de moltes persones. 

Al  nostre país i també al nostre Municipi ho hem viscut en primera persona. Per això, 

avui volem tenir un record especial per totes aquelles persones que ens han deixat i 

mostrar el nostre escalf a les seves famílies. Aquesta  crisi ha suposat, també, una 

sacsejada per la nostra societat, que ens ha obligat a reformular la nostra vida social i 

ha evocat a moltes persones a una situació de precarietat econòmica.  

Malgrat aquestes dificultats afegides, des de Junts per La Roca animem a tothom a 

celebrar una Diada Nacional reivindicativa i a la vegada responsable, que atengui totes 

les mesures establertes per frenar la propagació de la COVID-19. Els motius per la 

mobilització hi continuen sent perquè la repressió ha vingut per quedar-se, però enguany 

hem de transformar-la i mantenir l’esperit comú per combatre les agressions de l’Estat.  

Celebrem doncs l’11 de setembre junts: amb aquell mateix batec del primer d’octubre, 

però amb distància. Una distància nova que se suma a la distància de celebrar-la amb 

el govern legítim a la presó i a l’exili.  

Demà, més de tres-cents anys després d’aquell 1714, la lluita del poble català continua. 

Només junts aconseguirem la república.  

No defallim!  

Visca Catalunya! 

Visca La Roca, La Torreta i Santa Agnès! 


