MANIFEST DELS LIBERALS PER LA CRIDA

Tots els pobles tenen dret a la llibertat. Totes les nacions tenen dret a l’autodeterminació.
Els liberals sempre hem defensat desacomplexadament les llibertats individuals, l’economia de
mercat, la igualtat de gènere, la llibertat d’expressió, la contenció fiscal, així com les llibertats
col·lectives i el dret a decidir.
D’ençà de l’1 d’octubre de 2017 la història de Catalunya ha fet un salt endavant que no té marxa
enrere, perquè així ho vam decidir els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que amb esperit pacífic,
solidari i democràtic vam dir que volien constituir la República de Catalunya.
No va passar per casualitat. No ha estat un moment puntual de la història. La política de l’estat
espanyol envers els ciutadans i ciutadanes de Catalunya impedeix que puguin desplegar les seves
vides amb plenitud. L’estat no està al servei dels ciutadans i ciutadanes que vivim a Catalunya,
independentment de l’origen de cadascú, de quin idioma parlem o de com visquem.
Tenim un estat en contra, que, a més, és intervencionista i repressiu.
En la defensa de la llibertat, els liberals coincidim amb gent de procedència ideològica diversa que
tanmateix defensa el pluralisme, la democràcia, la igualtat d’oportunitats i el dret a
l’autodeterminació. Coincidim, a més, a assenyalar que les eines de què disposa Catalunya no són
suficients per resoldre els grans reptes que avui ens planteja el món en què vivim.
És per això que creiem necessari donar un impuls col·lectiu que sumi les voluntats de tothom que
vulgui anar més enllà d’on ens trobem en aquests moments. Els sota signants, dones i homes de
conviccions liberals, ens sumem a la CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA i ho fem:
Perquè coincidim amb molta altra gent en què cal definir noves estratègies, disposar de nous
instruments d’acció política i renovar aliances, si és que volem avançar eficaçment cap un nou estat
europeu, lliure, obert, integrador, pròsper, digital, descentralitzat, sostenible i dinàmic.
Perquè volem aportar a la CRIDA la nostra visió́ liberal progressista per assolir una República de
dones i homes lliures, en una Catalunya nacionalment sobirana.

Perquè creiem que aquesta és l’hora de la unitat republicana per constituir una organització política,
basada en una transversalitat ideològica, que permeti aglutinar tantes sensibilitats polítiques i socials
com sigui possible.
Perquè compartim plenament que el camí cap a la plena llibertat cal fer-lo pacíficament, amb respecte
cap els que no pensen com nosaltres. La Catalunya del futur només pot ser la Catalunya de les
llibertats col·lectives i individuals, dels ciutadans empoderats i lliures.
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