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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2022  
Diumenge, 11 de setembre de 2022. 11 h. Monument Francesc Macià 
 
Bona Diada a tothom!  
 
Celebrem un altre Onze de Setembre al voltant de la nostra senyera, per reivindicar allò 
que som com a catalanes i catalans: la nostra cultura, la nostra història i la nostra 
identitat.  
 
Celebrem una Diada Nacional festiva i plena, sense restriccions després de dos anys 
de pandèmia. I ens retrobem de nou als peus d’aquest obelisc dedicat al president 
Francesc Macià, fill predilecte de Vilanova i la Geltrú, personalitat eminent de la història 
de Catalunya, que és símbol i referent de la nació pròspera i moderna que construïm 
entre totes i tots.      
 
La Diada de Catalunya ha de ser l’expressió d’una commemoració plural, transversal i 
inclusiva, en què tothom s’hi senti reconegut. I hem de treballar en positiu per sumar i 
avançar com a país amb el màxim de consensos, cercant el bé comú, sense retrets que 
ens empetiteixin i ens debilitin, sinó amb fermesa. Fermesa per expressar-nos tal com 
som, però sense renunciar a res.   
 
Hem viscut anys convulsos. Tots en som ben conscients. I un cop més, vivim la Diada 
Nacional de Catalunya en un context de manca de drets i llibertats, perquè la repressió 
contra la dissidència política no s’ha aturat. No podem restar impassibles davant d’això. 
Tots els demòcrates hauríem de ser perseverants contra aquest llast. I hem de rebutjar 
categòricament la instrumentalització política i ideològica de la justícia.  
 
La majoria de la societat catalana vol diàleg, i vol tenir dret a decidir. I en aquesta línia 
hem de seguir treballant, incansables, perquè siguin tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya els que decideixin lliurement quina és la vinculació que volen amb l’Estat 
espanyol. El referèndum pactat continua essent la millor solució en aquest atzucac. 
Deixeu-me que refermi el que crec personalment, i és que l’independentisme és una 
opció radicalment democràtica perquè prioritza l’expressió de les urnes com a veritable 
expressió de la voluntat de la gent.   
 
Vull reivindicar avui també el paper dels ajuntaments –i el municipalisme en general– 
com a pilars de la defensa de la democràcia i dels drets i les llibertats dels veïns i 
veïnes. Els pobles i viles som l’essència del país. I nosaltres, com a vilanovines i 
vilanovins, geltrunenques i geltrunencs, construïm país cada dia, sigui quina sigui la 
nostra condició, com deia el President Macià.   
 
Moltes gràcies a totes les entitats i col·lectius de la ciutat que avui heu volgut fer 
aquesta ofrena floral per celebrar la Diada, gràcies també a les persones que heu 
vingut a títol individual, i als regidors i regidores del consistori. Tots els que ens hem 
aplegat aquí representem diferents àmbits de la societat civil del nostre país, i ens hem 
de sentir orgullosos de defensar els valors de la democràcia, el civisme i la pau.  
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Us encoratjo a no defallir en la defensa de la cultura, la llengua i les institucions 
catalanes. I us animo a participar avui en els diferents actes que s’organitzen arreu del 
país en pro d’aquesta Catalunya que anhelem: social, pròspera, lliure i plenament 
sobirana. 
 
 
Visca Catalunya! 
 
 
Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú  
 

 
 


