
 

Granollers, 11 de setembre de 2022 

BAN 
11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya. 
 
 
La nostra Diada. Un dia per celebrar, per recordar, per commemorar, per reivindicar. Un dia per 
homenatjar la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, la nostra història.  
 
Després de dos anys de pandèmia, recuperem els actes d’homenatge i commemoració a la ciutat 
i al país, sense restriccions sanitàries. Ho fem també, recordant a totes les persones que ja no hi 
són, que ens han deixat i que han contribuït a escriure la història del nostre país. 
 
L’11 de setembre és un dia en què vivim intensament el present. Commemorant el passat, 
arrelats a la nostra terra i a la nostra història.  
 
Catalunya és un país plural i divers. Un país acollidor. Una terra que sempre ha obert els braços 
a gent vinguda d’arreu, d’altres indrets, d’altres pobles, d’altres països. 
Persones que busquen la pau. Persones que busquen un futur millor i, a casa nostra, hi troben 
casa seva. Totes elles formen ja part de nosaltres.  

 
Som fruit de tots aquests llargs camins recorreguts. Una terra exemplar, forjada a partir de treball 
i esforç, solidaritat i acolliment. Un país amb una cultura i una llengua pròpia, el català, que ens 
identifica com a poble i que cal protegir i fomentar el seu ús cada dia per enfortir-la i assegurar 
el seu futur.  
 
Vivim moments globals d’incertesa i gran complexitat. Temps marcats per la pandèmia, per la 
guerra d’Ucraïna, pel canvi climàtic i per l’impacte que tot això està suposant a nivell econòmic i 
social a les persones i al país. 

 
Catalunya és una terra forta i valenta, que entoma els reptes de present i de futur amb convicció 
i amb fermesa. Estic convençuda que el caràcter optimista, constructiu i lluitador dels catalans i 
catalanes, ens fa forts com a poble. Amb la voluntat i el compromís col.lectiu aconseguirem 
superar les dificultats que se’ns presenten. Ho farem i construïrem un país i una ciutat millor. 
 
Avui, 11 de setembre de 2022, en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, des de 
Granollers afermem la defensa dels valors de la pau, de la convivència, de la cohesió social i de 
la nostra identitat com a poble. 
 

 
Visca Granollers. Visca Catalunya. 

 


