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PARLAMENT DIADA 2019. 

 

Autoritats, entitats i associacions, pubilles i hereu, cossos de seguretat, veins i veïnes, 

amics i amigues; un any més em complau donar-vos a tots la més cordial benvinguda per la 

vostra assitència en aquest acte institucional de la “Diada Nacional de Catalunya”, que 

l’Ajuntament organitza en commemoració i record dels fets de l’11 de setembre de 1714, 

que van suposar per Catalunya l’abolició de les seves institucions, i la pèrdua dels drets 

polítics i les llibertats civils.  

No obstant les conseqüències d’aquella contesa, avui celebrem també que allò va suposar 

un acte de ferma resistència capaç d’impulsar i reforçar la nostra voluntat d’aixecar-nos i 

avançar amb un inequívoc compromís en pro de la restauració de les llibertats, els drets i la 

democràcia. 

I en aquest sentit l’11 de setembre esdevé el motiu i el símbol d’aquesta afirmació de la 

societat catalana durant generacions, compromesa i en defensa, sempre, de les llibertats i 

els drets dels pobles a no perdre la seva identitat i els seus valors; a ser respectada la seva 

voluntat; a mantenir allò que els és propi i inherent; allò que els uneix com a territori, com a 

societat i com a comunitat.  

I és d’aquesta forma com es construeix un país fort al servei de tots; amb una societat 

plural, però unida i que conviu en aquesta diversitat; on la sobirania és responsabilitat i 

compromís de tots; una societat que dialoga i treballa per consolidar un país obert i 

modern; integrador i solidari, alhora, amb els altres.     

I, per això, la Diada ens obliga a reflexionar sobre allò que la majoria de catalans volem ser 

i allò que volem que sigui Catalunya; a posar en valor aquells reptes i aspiracions comunes 

sustentades sobre les coincidències i no sobre diferències irreconciliables; i, sobretot, 

reclamant allò que volem cívicament, pacíficament i amb diàleg constructiu, perquè és la 

forma d’afrontar el nostre futur amb les majors garanties de progrés col·lectiu, i d’assolir 

major benestar i prosperitat pel conjunt de la societat catalana. 
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Per tant, hem d’intentar sumar esforços al voltant d’una Catalunya en plenitud que és casa 

de tots, trobar l’acord siguin quins siguin els nostres posicionaments, sensibilitats i 

sentiments. Una Catalunya atenta i capaç d’afrontar i resoldre les necessitats i dificultats de 

tots, i que és, precisamente, una aspiració i un compromís, també, del món local i en 

concret del municipalisme català.  

 

Així doncs, Catalunya, Salou: per avançar plegats hem d’articular governs amb gran 

capacitat de maniobra i de gestió, i amb suficients recursos per emprendre iniciatives i 

projectes al servei del país, el poble o la ciutat.  

 

Per poder desenvolupar sistemes de col·laboració i cooperació entre comunitats i pobles, 

per posar en marxa polítiques viables i eficaces per a l’atenció ciutadana i reforçar els 

sistemes de justícia i protecció social; per combatre les desigualtats, la precarietat i la 

pobresa; per lluitar contra la violència de gènere, les discriminacions i la intolerància; per 

impulsar l’economia i l’ocupació; per impulsar ciutats sostenibles per intel·ligents;  i per 

donar, en definitiva, un nou impuls a una gestió pública que, al marge dels colors, es 

prioritzi la intersecció que és el servei a la societat i el seu progrés. 

 

I d’aquesta forma podem construir una societat veritablement democràtica, avançada i 

moderna, en benefici dels interesos comuns, perquè avançarem plegats en la construcció 

d’un futur millor per a tots, en un marc de convivència, de respecte i de lleialtat, sense 

renunciar a la nostra ambició nacional.    

Moltes gràcies.                              

Visca Catalunya i visca Salou. 


