Ja som cinc-cents.
Des de la Plataforma per la Sobirania hem volgut esperar a sumar aquesta
xifra per fer-vos arribar la primera comunicació. És el moment, doncs, de
donar-vos les gràcies per la vostra determinació a l'hora de treballar per
l'opció sobiranista a casa nostra, a Convergència, perquè sigui clara i
majoritària, i es tradueixi a curt termini en propostes concretes que caldrà
desenvolupar durant els propers anys. Catalunya vol i necessita canviar.
Canviar per millorar. I una vegada més, Convergència ha de ser l'epicentre
polític d'aquest canvi.
Aquest número rodó, el cinc-cents, ens dóna la dimensió d'una necessitat
que la militància ha sabut detectar i per la qual vol treballar: la sobirania de
la nació catalana per obtenir el progrés i la societat on volen viure els
homes i les dones de Catalunya d'aquest segle XXI. Ens comprometem a
tractar amb cura aquest tresor i aquesta força que representen les cinccentes signatures així com també a anar-vos comunicant les reaccions, les
complicitats i les sinèrgies que generen, dins i fora del partit, les propostes
que plantegem en el nostre manifest.
En aquest sentit, i tal com proposava el manifest com a primera actuació
concreta quan demanava la formació d'una mesa de treball amb l'únic
objectiu de generar les garanties necessàries per a la realització d'un
referèndum d'autodeterminació abans de dues legislatures, ens hem
adherit al manifest del Cercle d'Estudis Sobiranistes. Entenem que pot ser
l'embrió d'aquesta taula i assumir la feina de discussió, reflexió i
coordinació de l'estratègia social i política que cal seguir per dibuixar el full
de ruta i conduir la societat catalana cap al ple exercici del dret a
l'autodeterminació. Un pas endavant, doncs._Tot animant-vos a fer més
forta i més espessa aquesta xarxa de militants que treballem pel futur de
Convergència per un futur millor per a Catalunya, al capdavall.
Rebeu una salutació cordial en nom dels impulsors de la Plataforma per la
Sobirania,
Plataforma per la Sobirania

