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La celebració de la Diada Nacional de Catalunya és una oportunitat de reflexió i 

reivindicació sobre el present i el futur del país, per construir un país millor i una 

societat més lliure i més segura, més pròspera i més justa, solidària i avançada. Una 

oportunitat per denunciar les actituds que exerceix el govern espanyol contra el dret 

de realitzar les consultes democràtiques a Catalunya. Una oportunitat per crear les 

condicions institucionals, polítiques, econòmiques, socials i culturals, per assegurar 

el progrés del país. 

La recentralització exercida pel govern de l’Estat,  va voler fer creure que els ens 

locals érem un dels principals responsables del malbaratament dels recursos públics 

i que fèiem una mala gestió, i ens van imposar una Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).Una llei que retalla les competències 

dels nostres ajuntaments. El temps i les dades, han demostrat que els ajuntaments 
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som l’administració més sòlida, fiable i eficaç, la menys endeutada, i la més ben 

valorada per la ciutadania. 

Cada 11 de setembre, tenim l’ocasió de recordar qui som i d’on ve el poble català. 

Lluny queda aquell fatídic 1714 on tot i caure derrotats militarment per l’exèrcit de 

Felip V, sempre hem mantingut vius els nostres ideals de llibertat. La nostra 

convicció ha arribat fins als nostres dies, i no és altra que construir un camí nou i 

lliure, respectant els drets dels ciutadans i basat en la democràcia.  

Catalunya viu un dels moments històrics mes importants. En els últims anys  veïns i 

veïnes dels nostres pobles i ciutats han expressat, de manera serena, tranquil·la i 

pacífica, la voluntat de fer un pas endavant com a societat i país. El món local 

sempre ha estat al costat de la ciutadania, en qualsevol de les seves demandes i al 

costat de la democràcia. 

Els ajuntaments som la primera porta d’atenció dels ciutadans. Els que oferim els 

serveis bàsics, cuidem els nostres municipis, netegem els carrers, atenem 

socialment els veïns i veïnes i procurem, dia rere dia, millorar l’assistència. Per 

aquest motiu, sempre, com a electes locals, estem al seu servei. 

El futur de Catalunya depèn de nosaltres mateixos, i els ajuntaments  hi estem 

plenament compromesos. Compromesos amb donar més oportunitats socials, 

laborals, i en combatre les desigualtats, la precarietat i la pobresa que assetgen a la 

ciutadania. 

Per això, fem una crida a totes les entitats a participar en els actes institucionals i 

populars organitzats al nostre municipi i arreu del país a l’entorn de la Diada 

Nacional de Catalunya, des de la confiança en el nostre futur com a poble, amb 

ambició nacional i social. 

Recordant les paraules de Rafael Campalans referint-se a l’afirmació patriòtica i la 

concepció ciutadana de la democràcia diu: “...Catalunya...no és la història que ens 

han contat, sinó la història que nosaltres volem escriure. No és el culte als morts, 

sinó el culte als fills que encara han de venir” i continua dient“ hi ha una glòria molt 

més alta que el simple fet d’assolir unes llibertats. I és saber mostrar-se digne de les 

llibertats conquerides”. 
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