
 

 

MANIFEST INSTITUCIONAL DE L’11 DE SETEMBRE 2021 

Com cada any, avui commemorem la Diada de l’11 de setembre a Montornès, 
com es fa a tots els municipis Catalunya. En aquesta celebració reivindiquem 
junts i juntes les nostres llibertats, les nostres institucions, la nostra llengua, la 
nostra cultura i el nostre autogovern, que és tot allò que ens uneix com a 
catalans i catalanes per damunt de les lògiques diferències pròpies d’una 
societat diversa i democràtica. Som un sol poble i un país plural i hem de 
preservar aquesta pluralitat com un tresor, i defensar la cohesió i un sentit de 
pertinença unitari.  

Malauradament, després d’un any i mig, continuem amb la lluita front d’una 
pandèmia d’abast mundial. Les seves conseqüències són terribles, amb 
centenars de milers de morts a tot el planeta, i entre elles persones estimades 
de casa nostra que ens han deixat i que troben tant a faltar les seves famílies. 
Amb milions de malalts que s’enfronten a símptomes i afectacions 
desconcertants i mai vistes. Alguns també aquí, a Montornès. Correspon 
aquest any també que en un acte com aquest recordem i homenatgem a totes 
les víctimes, les persones afectades i les seves famílies, refermem la nostra 
solidaritat amb elles com a comunitat i no defallim en treballar per frenar el virus 
i les seves conseqüències. 

També és just recordar avui a totes les famílies que han patit l’afectació 
d’aquesta crisi global, per que han perdut la feina o han hagut de tancar el seu 
establiment o empresa. A totes elles també els hi hem de demostrar que no 
estan soles i que, un cop més, com hem fet davant d’altres crisis, els hi 
estendrem la mà i farem tot el possible per que ningú quedi enrere. Les 
persones voluntàries de la campanya del Cuidem-nos són una bona mostra. 

No oblidem les dificultats que ha hagut d’afrontar un sistema sanitari com el 
nostre que, havent sigut un dels millors del mon, s’havia deteriorat després de 
més d’una dècada de retallades de recursos i professionals. Tot i així, també ha 
quedat palès la fortalesa i el compromís dels equips professionals sanitaris que, 
malgrat les dificultats, han donat el millor de si mateixos per estar a l’alçada del 
que el moment requeria. Els i elles també mereixen el nostre reconeixement.  

Aquesta crisi global ha posat de manifest que només els serveis públics poden 
garantir els drets fonamentals de la població, començant per la vida, i que 
requereixen més inversió i millorar les condicions laborals de tots ells i elles, a 
més del reconeixement popular que s’han guanyat. Ha quedat palès que els 
serveis públics són fonamentals i ho han estat sempre i han de ser l’eix 
innegociable del futur de Catalunya per garantir el desenvolupament de la 
societat i l’equitat. Mai més acceptarem privatitzacions ni retallades. 



 

A més dels sanitaris, també els personals de serveis i neteges, així com aquí el 
personal de l’ajuntament, que han fet un esforç enorme i una gran feina. A més 
dels mestres i professors de les escoles i instituts, que van garantir un curs de 
qualitat en centres segurs els curs passat i preparen el que ara tot just 
comença. A tots i totes elles els hi mostrem el nostre suport i agraïment. 

Davant una situació tan complexa cal destacar la bona resposta en general de 
la població de Montornès, per atendre i seguir les indicacions que s’han anat 
donant en tot moment i la seva gran responsabilitat. Cal insistir però en que no 
podem abaixar la guàrdia i destacar que cadascú ha d’assumir la 
responsabilitat que li correspon, individual i col·lectivament. Ens hem de 
protegir per protegir a tothom. No hi ha una altra manera i ens hi juguem molt. 

Per això, aquest any especialment és tan important la presència de les 
nombroses entitats del municipi, representatives de la diversitat i de la riquesa 
social i cultural, que ens caracteritza i ens dona força. És un privilegi per un 
poble comptar amb tantes persones compromeses amb el seu entorn i 
disposades a treballar per la cohesió social i el benestar dels demés. 

Ens refermem de nou en la reivindicació de Catalunya com 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. Ara és hora de tornar a tenir horitzons col·lectius, de donar forma 
als anhels i esperances que podem i volem compartir. 

El context polític dels darrers anys està sent enormement complex i ple 
d’incerteses, i per això el moment requereix molta intel·ligència i encert, i actuar 
amb molta responsabilitat per no decebre les expectatives i les necessitats de 
la ciutadania. Hem d’exigir al govern de la Generalitat i al de l’Estat espanyol 
que centrin la seva activitat en combatre la pandèmia, en garantir el benestar 
per tothom i la justícia social, en aconseguir la plena igualtat a la societat, en el 
reforçament de l’educació i la sanitat públiques com a eines essencials per 
aconseguir-ho, en treballar per trobar consensos necessaris mitjançant el 
diàleg polític i social i en impulsar la transició ecològica. La ciutadania exigeix 
amb raó que les institucions siguin útils, resolguin els seus problemes i treballin 
per millorar la seva vida. Hem d’evitar que s’estengui els desencís i el rebuig a 
les institucions. 

Els ajuntaments sempre hem estat al costat de la ciutadania, a la primera línia 
d’atenció i resolució de qualsevol de les seves demandes, i hem hagut 
d’assumir un enorme volum de tasques i exigències contínues en l’evolució de 
la crisi, per lluitar contra els contagis des de cada poble i ciutat, i per pal·liar els 
efectes socials i econòmics de la pandèmia. 



 

Aquests mesos tant difícils hem mantingut algunes activitats socials, esportives 
i culturals, però convé que fem un esforç per recuperar el contacte entre veïns i 
veïnes, impulsar el suport mutu que ajuda a resoldre els problemes quotidians, 
el caliu del dia a dia, per refermar-nos com a comunitat, i recuperar l’estat 
d’ànim, ara tant afectat. 

Com cada 11 de Setembre, expressem la nostra solidaritat amb la resta de 
pobles del mon que també  lluiten per la seva llibertat. En aquest moment fixem 
especialment l’atenció a l’Afganistan, en el suport a la seva població i en 
l’exigència del respecte als drets humans. Recordem també al poble sahrauí, 
kurd i palestí entre d’altres, i tenim un record singular per Xile, pel President 
Salvador Allende, assassinat pel feixisme 11 de setembre de 1973. 

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. 

Visca Catalunya!. 


