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Onze de Setembre. Un any més ens apleguem per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres llibertats. Per 
defensar els nostres drets com a país. Però enguany la Diada Nacional té un caràcter singular.  Excepcional.

Per primera vegada en la nostra història recent, la Diada Nacional coincideix amb una convocatòria d'eleccions al 
Parlament de Catalunya d'una indubtable transcendència per al futur del nostre país.

Des de les administracions tenim la responsabilitat institucional de garantir el caràcter plural i obert d'una 
commemoració que és patrimoni de tots els catalans. I alhora tenim l'obligació d'afavorir els processos de participació 
ciutadana. Un país fort és fruit del dinamisme i el compromís cívic de la seva gent.

Un dinamisme que s'ha d'expressar de manera nítida en dates rellevants com la que avui vivim. I que ha de tenir la seva 
expressió més determinant quan se'ns  convoca a les urnes. És a les conteses electorals que hem anat definint el país que 
volem.

Els ciutadans i les ciutadanes tenim tot el dret a fer-ho. Però tenim també el deure cívic de construir amb la nostra opinió el 
futur col·lectiu. És amb l'exercici de la democràcia que les societats avancen. És per això que una vegada més defensem 
una participació massiva en el procés electoral que s'ha obert al nostre país.  

Els propers mesos definiran el futur immediat de Catalunya. Es viuran intensament. Necessitem un debat obert i informat 
que ompli de respecte cadascun dels instants que anirem teixint. 

Respecte envers la pluralitat d'un país madur i divers que ha fet de la suma, un dels seus valors essencials. Respecte a 
l'opinió de tothom. La paraula ens fa més lliures. És temps de paraules. D'arguments. Respecte als resultats electorals. 
Seran l'expressió democràtica de la voluntat dels catalans i les catalanes. Indefugible. És a partir d'aquests resultats i de la 
nova configuració del Parlament de Catalunya que caldrà més diàleg i més generositat que mai per avançar amb força. 

Per això, avui de nou reivindiquem els nostres drets nacionals. Els nostres drets com a poble. Drets col·lectius, que són, 
també, la suma dels drets individuals de totes i cadascuna de les persones del nostre país. Dret a l'educació. Dret a la 
sanitat. Dret a la protecció social. Dret a l'habitatge. Dret al treball. En definitiva, dret a viure amb dignitat en un país que 
volem cada dia més just i més solidari. Un país que faci de la cohesió social el valor essencial per obrir nous horitzons a la 
seva gent. Un país que no oblidi a ningú.

Volem seguir fent camí. Ara amb nous i complexos reptes. Sense estalviar-nos cap pregunta. Buscant noves respostes. 
Col·lectivament. Parlant i escoltant. Fidels a la nostra història. Compromesos amb el nostre futur. Mirant endavant.
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