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DISCURS DE L’ALCALDESSA PER LA DIADA NACIONAL DE 

CATALUNYA. 11/9/2017 

 
 
 
 
Bon dia a tothom,  
 
 
És un plaer un any més trobar-nos en aquest acte institucional de 
celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Amb aquest acte, 
expressem de manera col·lectiva el compromís de Vilanova i la Geltrú 
amb el nostre país. 
 
Avui, com cada 11 de Setembre, celebrem i reivindiquem la nostra 
pertinença al poble català. La Diada Nacional és una festa cívica, de 
reconeixement dels valors i dels símbols que ens identifiquen com a 
comunitat; dels trets històrics, socials i culturals que ens defineixen 
com a nació.  
 
Aquest 11 de setembre de 2017, ho sabem prou bé, el vivim amb una 
significació especial. Estem vivint dies de gran intensitat política, uns 
dies que sens dubte transcendiran en la història del nostre país.  

En som plenament conscients. I en volem estar a l’alçada. Volem, com 
hauria dit el president Francesc Macià, “saber fer-nos dignes de 
Catalunya”. 

En la situació política que viu actualment el nostre país, som molts, els 
catalans i les catalanes que veiem en l’exercici de la democràcia, en el 
vot, l’única solució viable. Seria propi d’una democràcia madura, que 
la decisió més important d’un país la prenguin els seus ciutadans i 
ciutadanes.  

Lamentem el bloqueig permanent d’un estat espanyol governat des 
d’una mirada molt estreta, que no veu altra alternativa que la 
judicialització, que la instrumentalització política de la justícia, per a 
una situació que només pot tenir una resolució política. Tal com va dir 
fa uns dies a Barcelona el premi Nobel Ahmed Galai, “les urnes mai no 
haurien de ser considerades com un problema, ni la causa d’un 
conflicte”, sinó com “la solució civilitzada i democràtica als conflictes”. 

Avui fa just 40 anys, un milió de persones van sortir als carrers de 
Barcelona empesos per l’anhel de llibertat, la defensa dels drets i la 
reivindicació de la democràcia. Certament, el context avui és molt 
diferent, però perdura aquell esperit dels ciutadans i les ciutadanes; la 
voluntat de fer sentir la nostra veu, de forma clara i contundent, per 
dir que volem traçar el camí que ha de seguir el nostre país. 
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Per això, com cada 11 de setembre, rememorem, com deia, la nostra 
història i reafirmem els nostres trets nacionals, però també pensem en 
el futur. El futur de Catalunya. És així, avui també manifestem la 
nostra voluntat de bastir un futur millor per al nostre país. I ho fem, 
com sempre, amb una actitud positiva, cívica i compromesa, per un 
millor futur polític i social.  
 
Volem continuar essent la Catalunya acollidora i inclusiva que hem 
estat històricament, on es preservi la diversitat i la convivència. Volem 
una Catalunya sobirana, amb plena capacitat per atendre les 
necessitats i les inquietuds de TOTS els seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Una Catalunya viva, que estimi i promogui els seus pobles i ciutats, 
que són la base d’uns territoris forts i cohesionats. Una Catalunya 
socialment sensible, generosa, solidària i tolerant, on es respecti la 
pluralitat de veus, de pensaments i sensibilitats. Una Catalunya de 
tothom.  
 
Ho podem fer. Amb aquesta il·lusió, avui celebrem la Diada Nacional, 
amb la consciència que aquest és un moment històric i que totes i tots 
hi tenim molt a aportar.  
 
Moltes gràcies a totes les entitats, col·lectius, grups polítics i ciutadans 
i ciutadanes a títol individual, per ser aquí en representació de la 
societat civil vilanovina, per commemorar la Diada Nacional. 
  
 
Bona Diada a tots i a totes. 
 
Visca Catalunya! 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 


