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Imatge de l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

150 persones s’apleguen al carrer de les Roques per commemorar
la Diada Nacional de Catalunya

Dimecres 11 de setembre de 2013
Programes| Diada Nacional de Catalunya

Com és tradició des de fa 33 anys, Castellar del Vallès ha commemorat avui la
Diada Nacional de Catalunya al carrer de les Roques. Al llarg del matí, s’han dut a
terme les habituals ofrenes florals del consistori i de les formacions polítiques locals
davant de Cal Targa, la casa on el qui fou president de la Generalitat durant la 2a
República, Lluís Companys, va passar diverses estades.

A les 11 hores, l’alcalde de Castellar, ha pronunciat el discurs oficial de la Diada,
que es reprodueix a continuació:

“Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”

Vivim temps difícils.

Temps que vénen marcats per una crisi econòmica molt dura, duríssima. Una crisi
que afecta d’una manera directa als ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Catalunya ha perdut més de mig milió de llocs de treball en els darrers anys.

A Castellar 2.062 persones no tenen feina i la meitat no perceben cap tipus de
subsidi.

Vivim temps de canvi.

Temps on es fa patent el desencaix entre la voluntat d’autogovern clarament
expressada pels ciutadans de Catalunya i els impulsos de recentralització del
govern de l’Estat.

Vivim temps complexos.

Temps on es posen en dubte el paper de les institucions que de mica en mica van
perdent la confiança dels ciutadans i de les ciutadanes.

Temps difícils. Temps de canvi. Temps complexos.

Temps que demanen coratge per obrir nous camins. Noves esperances. Noves
oportunitats.

Cal mirar endavant.
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Cal fer front de manera col·lectiva als nous reptes que se’ns presenten com a país.

La sentència del Tribuna Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia va posar fi al
model d’encaix territorial nascut amb la Constitució de 1978.

Ara toca que Catalunya defineixi el seu futur.

Ningú pot negar la voluntat que tenim els catalans i les catalanes de decidir el país
que volem.

Per això, demanem al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que es
facin ressò d’aquesta voluntat clarament majoritària i busquin el màxim consens
polític i institucional per convocar una consulta des de la necessària seguretat
jurídica.

I és que el dret a decidir és el lloc de trobada.

Un punt on es concentra l’energia cívica que tenim com a país.

El dret a decidir no és patrimoni exclusiu de ningú. Però  tampoc ningú el pot
bandejar, menystenir, deixar de banda.

En un dia com avui, no es pot desmerèixer la capacitat d’un nombrós grup de
persones de mobilitzar-se d’una manera pacífica i respectuosa.

Les institucions hauran de vetllar per la qualitat democràtica d’aquest procés. Pel
respecte a totes les opinions. Per la llibertat d’expressió de tots els punts de vista.
Per fomentar un debat franc i sincer. Amb tota la informació.

Aquest país necessita institucions fortes al costat de la gent.

I és que en els propers mesos també ens tocarà defensar els ajuntaments de
l’amenaça que plana d’afeblir-los. D’eliminar serveis i oportunitats socials. Perquè
la proximitat és un factor essencial  de qualitat. Amb Ajuntaments febles no es pot
construir un país fort.

Els propers mesos seran decisius per Catalunya.

Per això, avui de manera simbòlica hem volgut avui penjar la senyera de la nostra
plaça de Catalunya.

Perquè necessitem de la força de la suma.

Perquè necessitem articular consensos d’àmplia base, transversals.

Necessitem consolidar ponts de diàleg entre les diferents sensibilitats del
catalanisme.

Tot això, ens ajudarà a fer un millor camí.

Aquest 11 de setembre, doncs, reivindiquem de nou els nostres drets nacionals. I
hem de recordar, una vegada més, que una part imprescindible dels nostres drets
nacionals són els drets de tots i cadascun dels catalans i catalanes.



El dret al treball. El dret a l’habitatge. El dret a la protecció social. Els dret a
l’educació pública i de qualitat. El dret a la sanitat. El dret a uns serveis públics
eficients i de qualitat. El dret a subsistir amb dignitat.

Ho ha dit el Molt Honorable President de la Generalitat, Artur Mas,  en la missiva
que hem rebut tots els alcaldes de Catalunya: “progrés nacional i progrés social
formen part de les baules d’una mateixa cadena i són indestriables”.

L’objectiu últim ha de ser la construcció d’un país més just, més lliure, més
solidari. Un país econòmicament eficient i socialment avançat.

Un país que faci de la cohesió un qüestió prioritària. Un país que és fort quan es fa
des del compromís cívic dels seus ciutadans i les seves ciutadanes.

Deixeu-me acabar, fent nostres les paraules de Salvador Espriu, de qui celebrem
enguany el seu naixement.

Com deia el poeta: “Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest
poble”.

Visca Catalunya!

Ignasi Giménez Renom

Alcalde de Castellar del Vallès

L’acte ha finalitzat després de la interpretació del Cant dels Segadors, Himne
Nacional de Catalunya, que ha anat a càrrec de la violoncel·lista castellarenca Laia
Rocavert.
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