Salutació acte “Cristians pel Dret a Decidir”. 7 de juliol de 2014

Mot bon vespre i, en nom de les entitats convocants, benvinguts a aquest acte dels
Cristiana pel Dret a Decidir
El passat 31 d’octubre de 2013, en un acte al Parlament de Catalunya, es va poder
visualitzar l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir d’un primer grup de gairebé
seixanta entitats o grup d’entitats cristianes, responent a la crida feta per un grup
promotor d’aquestes mateixes entitats.
Han passat els mesos i el país ha fet passes endavant per exercir aquest Dret a
Decidir. Diverses forces polítiques, que sumen una majoria clara en el nostre
Parlament, amb plena legitimitat democràtica, ens han proposat una data i una
pregunta per començar a exercir aquest Dret a Decidir.
Alhora, segueix però la incomprensió del govern de l’Estat i el tancament total a
cercar vies democràtiques per donar sortida als anhels del poble de Catalunya.
Per tot això, aquell mateix grup promotor ha organitzat aquest acte d’avui. Un acte
per reafirmar, un cop més, que la nostra tradició i la nostra doctrina no tant sols
avalen el Dret a Decidir de Catalunya sinó que ens insten a defensar-lo activament.
Agraïm a la Fundació La Caixa la cessió gratuïta d’aquest auditori i també la
col·laboració desinteressada de tots els que han intervingut i intervindran en aquest
acte ja sigui mitjançant el dibuix, la reflexió, la poesia, la música o la cançó.
Amb tot, un acte d’aquestes característiques té unes despeses ineludibles, per
aquest motiu i atesa la migradesa dels recursos de les entitat promotores, al sortir
passarem el plateret i si podeu fer una petita aportació segur que ens ajudarà molt.
Tot seguit, comencem l’acte amb un vídeo que vol ajudar-nos a entrar en sintonia
amb una tradició que arriba fins avui i aquí.
Acabo. Agraïm l’assistència de tots vosaltres i esperem que, moguts per aquest
esperit i pel que aquest vespre reafirmarem, mantinguem ben ferm el compromís
amb els drets nacionals de Catalunya.

