INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA EN LA CONFECCIÓ DEL MURAL
I LA “V” A VILANOVA I LA GELTRÚ
Parc de Ribes Roges, 7 de setembre de 2014

Bon dia a totes i a tots,
És un plaer acollir a Vilanova i la Geltrú aquest acte previ a la Diada Nacional de
Catalunya, que reuneix persones de tota la comarca.
Permeteu-me en primer lloc que us digui que no podria estar més d’acord amb
l’elecció d’aquest emplaçament per a aquest acte: aquest parc, aquesta glorieta,
que és un balcó de Vilanova i la Geltrú al mar.
Des d’aquí observem el mar i veiem l’horitzó. El mar és obertura, és aventura, és
esperit emprenedor. També és acollida, és coneixement, és relació entre cultures. El
mar és llibertat, és l’oportunitat de dirigir el propi timó i decidir fins on volem
arribar.
Catalunya ha tingut en el temps una llarga relació amb el mar. Hi ha hagut èpoques
de navegació més tranquil·la i moments de tempestes i forta maror.
Però el poble català sempre ha estat lluitador, sempre ha mirat endavant i ha estat
capaç d’avançar i sortir de situacions molt compromeses. Hem arribat fins
a avui: avui el poble de Catalunya té més a prop que mai l’oportunitat de prendre la
direcció de la nau.
Per això ara és moment de no perdre força, de ser ferms. ARA ÉS L’HORA.
Aquest 11 de setembre hem de demostrar una vegada més a tot el món la nostra
fortalesa, una fortalesa que té dos pilars: la unitat d’acció i la manera de fer les
coses. Aquesta Diada Nacional els catalans i les catalanes tornarem a sortir
massivament al carrer, com hem fet els darrers anys, cívicament, pacíficament, per
dir que som una nació i que volem ser lliures, que volem exercir el nostre dret a
decidir. Farem, entre tots i totes, un gran mosaic, construirem una gran “V”, per
llençar un missatge a tot el món: V de Votar, V de Victòria.
El nostre missatge és i ha de continuar essent positiu, optimista, integrador. Ha de
mantenir l’esperit constructiu i absolutament democràtic que ha tingut fins ara. El
nostre missatge ha d’aglutinar el màxim de veus possibles, perquè som molts, però
encara n’hem de ser més. Hem de reunir una majoria social àmplia, perquè el dia 9
de novembre la resposta del país a les urnes sigui clara i inequívoca: Sí i Sí.
Ara és l’hora. És l’hora de ser constants, de continuar treballant per mantenir viu el
foc de la il·lusió. I aquí també hi tenim molt a fer des dels municipis, en el nostre
contacte directe amb la ciutadania, dia a dia. Hem de continuar explicant que la
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independència és un projecte col·lectiu on hi cabem tots, és una oportunitat per fer
un país millor per a tothom, sigui quin sigui el seu origen, la seva llengua o la seva
ideologia.
Amics i amigues, si anem junts podem veure un horitzó il·lusionant, esperançador,
l’oportunitat de ser el que som en llibertat. Podem construir un país on la diversitat
sigui una virtut, on es respectin els drets i llibertats fonamentals de totes les
persones, on tothom tingui les mateixes opcions de prosperar. Perquè és així, amb
el respecte envers les persones, els seus anhels i les seves idees, que estarem
construint el futur digne i esperançador que mereixem els ciutadans i les
ciutadanes del nostre país.
Abans d’acabar, vull donar les gràcies a les entitats que han col·laborat per fer
possible l’organització d’aquest acte: la Confraria de Pescadors, els Xulius, els
Llaguts de Vilanova i de Calafell, el Club Nàutic i Veles i Vents.
I sobretot, vull destacar la tasca de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium
Cultural, per la capacitat de recollir la voluntat del poble, de liderar i mobilitzar la
societat civil en el procés tan excepcional que estem vivint al nostre país.
Des d’aquestes entitats s’està treballant a nivell nacional, però especialment s’està
realitzant un gran esforç al territori, a les comarques, a prop de la gent,
com per exemple amb aquest acte que estem celebrant avui. S’està fent una tasca
sòlida, valenta i indispensable, hem de continuar treballant així.
Gràcies a totes i a tots per la vostra presència i el vostre compromís.
Visca Catalunya!
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