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L'alcalde, en el moment de la lectura del discurs institucional de la Diada. La
JOCVA ha interpretat seguidament el Cant dels Segadors.

La pluja obliga a traslladar una part de l’acte institucional de la
Diada al Casal Catalunya

Dimecres 11 de setembre de 2019

Castellar del Vallès ha celebrat avui lla Diada Nacional de Catalunya amb un acte
institucional que a causa de la pluja s'ha distribuït entre la plaça de Catalunya i el
Casal Catalunya. En primer lloc, s'han fet les ofrenes florals al peu de la senyera
instal·lada a la plaça. Aquest any, l’entitat encarregada de fer l’ofrena en
representació de la societat civil ha estat Suma Castellar. A continuació, ha estat el
torn dels partits polítics i finalment s’ha fet l’ofrena institucional.

L’acte s’ha traslladat seguidament al Casal d’Avis de la plaça de Catalunya on ha
tingut lloc el parlament oficial de l’alcalde, Ignasi Giménez, i la interpretació del
Cant dels Segadors a càrrec de la Jove Orquestra de Castellar del Vallès (JOCVA).

Aquest ha estat el discurs de l’alcalde:

L’11 de setembre commemorem un moment històric que va suposar moltes coses:
certament va ser una derrota que va portar Catalunya a la pèrdua de les nostres
institucions.

Però el sacrifici dels catalans i catalanes i el seu posterior esperit de superació van
fer que aquesta data es convertís en un símbol de la voluntat catalana de seguir
existint com a entitat nacional. Va demostrar la capacitat de resiliència d’una
comunitat, és a dir, de superar circumstàncies adverses, i també el coratge per
seguir endavant.

Avui és, per tant, una jornada de reivindicació, d’afirmació d’una identitat. Per tot
plegat, és també una jornada per reflexionar. Enguany vivim una Diada marcada
per la inestabilitat política a les institucions catalanes i espanyoles.

Una inestabilitat que afecta de retruc la ciutadania, que espera que els governants
solucionin qüestions bàsiques del seu dia a dia. Perquè sabem que la inestabilitat és
també social, plena d’inquietuds per afrontar el futur i per poder avançar en
llibertat.

Enguany, la Diada també ve marcada per una espera. La de la sentència del judici
pels fets de l’1 d’octubre de 2017. Entretant, dotze líders polítics i socials són a la
presó i s’enfronten a penes elevades.
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La presó provisional, injustificada, aporta patiment als presos i preses i a les seves
famílies i angoixa a la societat.

Aquest diagnòstic expressa el consens majoritari a la nostra societat. Catalunya
s’ha expressat en els últims anys al carrer i a les urnes. Ha mostrat la seva
pluralitat i riquesa. Però també ha mostrat que rebutja les solucions penals a
problemes polítics, que busca dialogar, que no abandona la política.

Avui és un bon dia per reivindicar  el diàleg. Hem de buscar noves propostes que
ens permetin superar els blocs “frontistes” i que representin totes les opinions i
opcions ideològiques.

Hem de treballar construint un futur que avanci en el nostre autogovern i amb el
compromís de fer un país que lluita contra les desigualtats, un país que inclogui a
tothom.

Aquest 11 de setembre tenim una oportunitat per reivindicar la nostra identitat i
demostrar la nostra capacitat per assolir consensos amplis. Per continuar apostant
pel diàleg i els ponts, entre tots i totes nosaltres i amb les institucions i el conjunt de
la societat.

Reivindiquem la pau, reivindiquem el diàleg, reivindiquem Catalunya.

Visca Castellar i visca Catalunya!

L’acte ha finalitzat un esmorzar popular que s’ha servit a l’interior de l’equipament.
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