
MANIFEST DE L’11 DE SETEMBRE DE 2017 
 
La Diada de l’11 de setembre és el dia que reivindiquem les nostres llibertats, 
les nostres institucions i el nostre autogovern, i constitueix la representació de 
tot allò que ens uneix com a catalans i catalanes per damunt de les lògiques 
discrepàncies  pròpies d’una societat plural i democràtica.  Volem que la Diada, 
i la senyera, segueixin sent els símbols d’aquesta unitat, civil que les nostres 
institucions han de preservar amb cura i tenacitat.   Com a tots els pobles i 
ciutats de Catalunya, també ho fem a Montornès amb la presència de 
nombroses entitats del municipi, representatives d’aquesta diversitat i de la 
riquesa social i cultural, que ens caracteritza i ens dona força.  
 
Aquesta Diada és el moment idoni per recuperar el fil històric del nostre poble 
valent i divers en la defensa de la sobirania de Catalunya. Perquè ara és el 
moment de reconèixer que som un sol poble construint una Catalunya nova, on 
només una nova majoria pot dibuixar el país del demà, amb un projecte diferent 
i millor que el que ens ha governat fins ara: que tanqui les portes a la corrupció, 
amb més i millor democràcia, que defensi la justícia social amb fortalesa i, en 
definitiva que entengui que els drets nacionals són indissociables dels socials, 
perquè un país és la seva gent. 
 
Bona part de la ciutadania de Catalunya reclama un referèndum que interpel·li 
el conjunt de la ciutadania. On tothom se senti cridat a participar-hi. Som un 
país plural i hem de preservar aquesta pluralitat com un tresor. Amb la mateixa 
energia que defensem el dret a decidir, hem de defensar la diversitat de 
Catalunya. 
 
Catalunya viu un dels moments històrics més importants. En els últims anys la 
majoria dels 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. 
 
És hora de deixar enrere les metàfores bel·licistes que només busquen la 
derrota de l’adversari, deixar enrere la imatge d’un país en blanc i negre, deixar 
enrere les trinxeres; reivindicar el matís, el dret al dubte, l’empatia, el diàleg i la 
cooperació com un valor polític de primer ordre. Si renunciem a això, si deixem 
de escoltar-nos, si ens perdem el respecte els uns als altres, de res ens servirà 
que “uns perdin i altres guanyin”, perquè haurem perdut tots i totes. 
 
Considerem que la construcció nacional de Catalunya passa per desenvolupar 
les estructures de govern al servei de la majoria social, de les classes 
treballadores i populars, i per defensar la llengua i la cultura catalanes, fent-les 
instruments de cohesió social i nacional. Defensem la sobirania popular i el dret 
a decidir no només en relació amb l’Estat, si no en tots els aspectes que 
afecten a les nostres vides.  
 
Reivindiquem la Catalunya d’un sol poble, on tothom que hi viu i hi treballa, 
independentment dels seus sentiments nacionals, pugui desenvolupar el seu 
projecte de vida, exigir els seus drets socials i contribuir democràticament al 



desenvolupament nacional. S’ha de generar un sentiment transversal que faci 
país, que relligui territoris i  que integri els nouvinguts. Catalunya s’ha de 
pensar, defensar i construir sencera, sense exclusions.  
 
Malauradament, aquest agost els atemptats terroristes de la Rambla de 
Barcelona i de Cambrils ens han afectat greument i han provocat un trasbals 
duríssim com havia succeït i succeeix en moltes altres ciutats europees i 
d’arreu del món. Però, afortunadament, la població ha respost un cop més 
massivament al crit de “no tinc por”, amb la seva actitud ferma en defensa de la 
pau, i reivindicant els valors de la solidaritat, la diversitat i la convivència per 
construir el futur. Fa només uns mesos, també havia reivindicat la seva voluntat 
d’acollir els refugiats i refugiades que fugen de la guerra en una altra gran 
mobilització. 
 
A les crisis de tot tipus, hem de respondre com sempre ho hem fet: sense 
claudicar, sense resignar-nos, sense esperar, treballant i posant-nos dempeus 
amb aquest esperit de superació, de confiança en la nació i en la seva gent, i 
des de la fortalesa dels valors socials i culturals que ens caracteritzen com a 
poble. Precisament ara, la celebració de l’Onze de setembre ens ha d’unir a 
tots i totes per fer front als reptes que tenim per endavant com a comunitat, per 
reivindicar solucions i per millorar el benestar de tothom. 
 
Fem de la senyera el símbol de la unitat, fem del nostre himne un cant a la 
confiança, i fem de la nostra Diada un gest inequívoc de compromís cívic i 
democràtic. 
 
Cridem aquest Onze de Setembre a sortir al carrer, a gaudir de la Diada i 
participar en el conjunt de mobilitzacions populars per a defensar l’exercici del 
dret a decidir i la justícia social. 
 
Visca Catalunya!. 
 
 
 
 
 
 
 


