INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA DE VNG EN LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

Bon dia a totes i a tots,
Un any més, la nostra Diada Nacional ens ha portat davant d’aquest monument
dedicat a Francesc Macià, on ens solem trobar per manifestar col·lectivament la
nostra pertinença a una identitat, a un sentiment, a una nació.
Aquí manifestem que som poble, que som el poble de Catalunya.
Aquest any, el 2014, la nostra reivindicació nacional té una rellevància
simbòlica. Fa 300 anys d’uns fets durs i sagnants, que van marcar la trajectòria
del nostre país. Fa 300 anys que, per la força de les armes, el poble català va
perdre la sobirania i la llibertat, les lleis i les institucions pròpies.
La commemoració del Tricentenari ens ha servit i ens serveix per recordar i
intentar entendre la nostra història, així com les conseqüències que encara avui
n’estem patint. Però per sobre de tot,
aquest Tricentenari ens ha de servir per recollir elements d’anàlisi, de reflexió i
de debat sobre el nostre present i sobre quin futur volem com a país.
A Vilanova i la Geltrú, persones i entitats, en representació de la societat civil,
han constituït la Comissió del Tricentenari i estan fent molt bona feina. Han
promogut accions obertes a tothom,
amb la voluntat de recordar, explicar, analitzar i integrar: acollir tots els punts
de vista.
Perquè, si una cosa ens ha ensenyat la història, és que la imposició i la
discriminació mai són bon cultiu per al creixement d’una societat sana. La
imposició i la discriminació deixen ferides que s’acaben reobrint, per segles que
passin.
A Catalunya no volem imposar, ni que ens imposin. Volem desfer-nos de les
cotilles i cridar,
a ple pulmó, sense por, que som lliures: som lliures per decidir el nostre futur.
No volem imposar la voluntat dels uns, ni la dels altres. En una societat madura,
cívica i d’esperit plenament democràtic com és la catalana, només hi ha una via
per decidir el nostre camí: les urnes, el mandat popular.
Volem votar el 9 de novembre, volem saber quin és el futur que els catalans i
les catalanes desitgem per al nostre país. Som molts, molts ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, els qui tenim clara la nostra opció: Som molts i moltes
els qui volem recuperar la plena sobirania nacional que fa 300 anys ens van
arrencar amb tanta violència, amb imposició, amb discriminació.
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Tots aquests ciutadans i ciutadanes, avui, com els darrers Onzes de Setembre,
sortirem al carrer per dir que votarem Sí-Sí. Per manifestar que Sí, volem ser un
estat, i Sí, volem que aquest estat sigui independent, lliure i sobirà. I ho direm
alt i fort, amb determinació, com hem fet els darrers anys.
Però sobretot, com hem fet sempre, ho direm amb civisme, amb respecte, amb
voluntat d’integrar, convidant tots els catalans i les catalanes a sumar-se a un
projecte de país il·lusionant, on tothom tingui un lloc, on tothom tingui una
oportunitat.
És així, com continuarem sumant majories, amb l’actitud que hem demostrat els
catalans i les catalanes al llarg del temps, i que hem projectat a tot el món en
les dues darreres diades nacionals: som un poble divers, plural, acollidor,
solidari, que ara, cívicament i pacíficament, reclama exercir la màxima expressió
de la democràcia.
Aquesta actitud és la nostra gran força, una força que ningú, per imposició,
podrà batre.
Vilanovines i vilanovins, catalanes i catalans, ara és el moment en què hem de
ser més forts i demostrar la nostra unitat, la nostra fermesa.
La història ens convoca, siguem capaços de viure aquest moment històric amb
valentia, amb honestedat i amb dignitat. Que aquests siguin els fonaments del
nou país que ja estem construint.
Bona diada a totes i a tots,
Visca Catalunya!!!

Neus Lloveras i Massana
11 de setembre de 2014
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