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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA – 11 DE SETEMBRE DE 2017
La Diada de l’Onze de Setembre ha estat sempre un dia reivindicatiu, unitari i
de mobilització per l’avenç dels drets nacionals i socials del poble de
Catalunya.
Hem de procurar que ho continuï sent, i per això és tant important que, un any
més, des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ens unim a la nostra festa
nacional, juntament amb les nombroses entitats del municipi, representatives
de la diversitat i la riquesa social i cultural, que ens caracteritza i ens dóna
força.
Estem convençuts que la Diada d’enguany tornarà a ser un reconeixement dels
profunds llaços que uneixen els catalans com a Nació i que serà una expressió
de l’estima que ens mereixen aquests lligams i la cultura que en deriva, així
com el seu valor per a la convivència.
Alhora, tornarà a ser una reivindicació cívica i pacífica dels nostres drets
col·lectius, sovint vulnerats, i un clam col·lectiu davant l’ofensiva continuada
contra l’autogovern de Catalunya.
En els darrers anys, la celebració de la Diada ha suposat una enorme
mobilització ciutadana i un gran nombre de catalans i catalanes han reclamat
l’obertura d’un nou temps a Catalunya per decidir democràticament el seu futur,
davant un estatus social, polític i institucional que ja no se sosté a ulls d’una
gran majoria social.
En les actuals circumstàncies, defensem insistentment que es respecti el dret
del nostre poble a existir, a desenvolupar-se i a determinar de forma
democràtica i lliure el seu estatus.
En aquest sentit, estem convençuts que aquesta Diada tornarà a expressar el
desig d’una part notable de la ciutadania que Catalunya es constitueixi com a
Estat independent i, sobretot, que finalment s’acabi donant resposta al desig
popular majoritari d’expressar de forma inequívoca, informada, democràtica i
pacífica, quines són les aspiracions del poble de Catalunya. És aquesta la
voluntat d’una gran majoria social i, hores d’ara, el referèndum del proper 1
d’octubre és, a totes llums, l’únic camí per resoldre democràticament el
conflicte obert amb l’Estat i per avançar cap a la sobirania de Catalunya.
El referèndum és imprescindible perquè tots els catalans i les catalanes,
vinguem d’on vinguem, parlem la llengua que parlem, puguem expressar-nos
com un sol poble. I un cop ens haguem expressat, guanyi l’aposta que guanyi,
ambdues legítimes i opinables, que el resultat es tradueixi, en un nou estatus
juridicopolític, basat en la justícia i el drets humans, així com el respecte, la
cooperació i la solidaritat.

Perquè la nova Catalunya que somniem s’ha de construir abordant
conjuntament el desenvolupament de les estructures de govern amb la defensa
que aquestes estiguin al servei de la majoria social, dels treballadors i
treballadores i les classes populars, i que es concretin, entre d’altres, en una
educació i una sanitat públiques i de qualitat, en unes administracions
públiques transparents i lliures de corrupció, i en unes polítiques públiques que
afavoreixin la igualtat entre homes i dones, que ataquin decididament
l’emergència social, i que apostin per un desenvolupament econòmic que
generi ocupació de qualitat.
Reivindiquem la Catalunya d’un sol poble, on tothom que hi viu i hi treballa,
independentment dels seus sentiments nacionals, pugui desenvolupar el seu
projecte de vida, exigir els seus drets socials i contribuir democràticament al
desenvolupament nacional. Perquè Catalunya s’ha de pensar, defensar i
construir sencera, sense exclusions.
Tots i totes compartim la idea que no es pot construir un país ni un Estat amb
una societat civil trencada per l’atur, la precarietat, la pobresa i la manca
d’expectatives per al futur. Per tant, no hem de deixar de reivindicar i lluitar per
una Catalunya social que sumi i cohesioni.
Mai com ara hem estat tan a prop d'aconseguir els nostres anhels de justícia i
llibertat i, precisament ara, és el moment de no aturar-nos i continuar endavant
per aquells que tant hi van lluitar i ja no hi són, i per aquells als que volem
deixar un futur millor.
Ens esperen moments difícils, i haurem d’afrontar-los com sempre ho hem fet:
sense claudicar, sense resignar-nos i treballant, amb aquest esperit de
superació, de confiança en la nació i en la seva gent, i des de la fortalesa dels
valors que ens caracteritzen com a poble.
I en aquest sentit, en una Diada com la d’avui, voldria tenir un record pels qui,
com Salvador Allende i Víctor Jara a Xile, també un 11 de setembre, van donar
la seva vida en la lluita per la democràcia i, un record també, per aquells pobles
que continuen lluitant per la seva llibertat.
Aquest Onze de Setembre i tots els que vindran, fem de la senyera el símbol de
la unitat, fem del nostre himne un cant a la confiança, i fem de la nostra Diada
un gest inequívoc de compromís cívic i democràtic.
Cridem aquest Onze de Setembre a sortir al carrer, a gaudir de la Diada i
participar en el conjunt de mobilitzacions populars per defensar l’exercici del
dret a decidir i la justícia social.
Visca Sant Vicenç de Montalt! Visca Catalunya!

