PARLAMENT DE L’ALCALDESSA EN L’OFRENA
AL MONUMENT A LLUÍS COMPANYS. 15/10/2013
Bon dia a totes i a tots,
Un any més ens trobem davant d’aquest monument, per recordar la figura de
qui fou president de la Generalitat republicana i durant la Guerra Civil
Espanyola, Lluís Companys.
Recordem Lluís Companys per la trajectòria política en favor dels drets
socials i del catalanisme, fins al punt d’exposar-se en defensa de la llibertat,
la cultura i la identitat de Catalunya. Però el recordem especialment avui, el
dia que fa 73 anys de la seva mort, sobretot pel com i el per què va morir. El
prenem com a símbol dels milers de persones que van ser perseguides i en
molts casos executades durant el franquisme.
Aquesta commemoració, cada 15 d’octubre, ens serveix per recordar que la
imposició de la força, l’autoritarisme i la persecució cultural i ideològica mai,
mai, han de tornar a regir la nostra societat.
Cada 15 d’octubre ens reafirmem en el nostre compromís per la defensa dels
valors democràtics com a única forma possible de governar una comunitat,
un poble, un país; manifestem la nostra més decidida determinació de fer
valer la voluntat del poble per damunt de les actituds totalitàries del poder.
El record de Lluís Companys ens fa tenir present un model de país pel qual
hem de continuar treballant sense que res ens aturi. Volem una Catalunya
forta, lliure i sobirana. Volem un país on la veu del poble marqui el camí de
les institucions de govern.
Volem una societat plural i cohesionada, on la diversitat sigui una virtut, on
es respectin els drets i llibertats fonamentals de totes les persones, on
tothom tingui les mateixes oportunitats de prosperar. Volem un país on la
preservació de la cultura i la llengua pròpies no suposi una lluita contra
la mà repressiva de la ignorància, la desconfiança i la intolerància.
Per tot això, per la Catalunya que volem fer i ser, ens cal la valentia de Lluís
Companys. I també, en els moments apassionants i de canvis que vivim,
necessitem estar units i mantenir una actitud cívica. 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.
Gràcies per la vostra presència i el vostre compromís.
Visca Catalunya!
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