INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA EN LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA

Bon dia a tothom.
Un any més, moltes entitats, col·lectius, grups polítics i ciutadans i ciutadanes a
títol individual ens trobem davant el bust del president Francesc Macià per
commemorar la Diada Nacional de Catalunya.
És un acte simbòlic de la societat civil vilanovina per manifestar el nostre sentiment
de pertinença al poble català.
Aquí, retem homenatge a la nostra història, a la nostra llengua, als nostres trets
nacionals;
expressem el nostre orgull de ser catalanes i catalans, i la voluntat de continuar-ho
essent.
Aquí, cada 11 de setembre, estrenyem de nou les mans per refermar el compromís
de treballar perquè Catalunya assoleixi la plenitud com a país.
En els darrers anys la Diada Nacional de Catalunya conté amb més força l’anhel del
poble català a decidir el seu futur, un dret que se’ns priva i se’ns vulnera.
Per això, avui, un Onze de setembre més, molts catalans i catalanes tornarem a
sortir al carrer per manifestar, de manera cívica i festiva, però alhora clara i
contundent, que volem decidir democràticament. I que ho farem ben aviat.
El context històric que vivim en aquesta Diada és excepcional, transcendental.
Som a les portes d’unes eleccions al Parlament de Catalunya que, d’una manera o
altra, marcaran decisivament el camí que ha de seguir el nostre país.
És una convocatòria a les urnes amb format ordinari, però que pren un fons
extraordinari.
Cal que els catalans i les catalanes anem a votar massivament el 27 de setembre i
que fem que triomfi la democràcia.
Del que succeeixi a les eleccions al Parlament, en dependran moltes coses!
Sovint quan imaginem la Catalunya que volem, ens emmirallem en altres països
que des d’aquí són exemple de qualitat democràtica, d’estat del benestar i de
progrés.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

1

Així, molts imaginem:
-

Una Catalunya amb unes institucions pròpies fortes, sobirana per
administrar els seus recursos, que desenvolupi un estat del benestar sòlid.

-

Una Catalunya socialment sensible: atenta amb les persones més
vulnerables; amb les persones grans, amb la infància; amb les persones que
pateixen dificultats.

-

Una Catalunya compromesa amb l’educació, la cultura i la convivència com a
pilars de la societat.

-

Una Catalunya creativa, que doni recorregut a l’emprenedoria i a les idees.

-

Una Catalunya generosa, solidària, integradora, que, com sempre, tingui les
portes obertes a totes les cultures i que entengui la diversitat com un valor.

-

Una Catalunya rica i plena, rica en valors i plena en projectes i il·lusions.

Aquesta Catalunya que imaginem i que desitgem, l’hem de començar a construir
amb el nou Parlament que escollim els ciutadans i les ciutadanes.
I serà una Catalunya per a totes les catalanes i els catalans, vinguin d’on vinguin i
pensin com pensin.
Des de Vilanova i la Geltrú tenim un compromís amb el nostre país, el compromís
de no permetre que ningú decideixi per nosaltres.
Fa temps que ho estem perseguint: ara és l’hora!
Vilanovines i vilanovins, celebrem avui la Diada amb la plena consciència que
aquest és un moment històric per al nostre país, i que aquesta història l’escrivim
nosaltres.
Visca Catalunya!!!

Neus Lloveras i Massana
11 de setembre de 2015

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

2

