Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat - Barcelona

Molt bon dia a tots i a totes.
Un any mes ens tornem a trobar per a celebrar aquesta festa tant nostra com es la
diada Nacional de Catalunya. És evident però, que aquest any no es un any
qualsevol, i per tant, aquesta diada no pot ser una diada qualsevol.
Cal destacar la presència de molts veïns i veïnes i que dins de les autoritats que ens
acompanyen podeu veure que els alcaldes i alcaldeses del periòde democràtic son
presents amb nosaltres. Tant la Comissió de l'11 de setembre com l'ajuntament hem
volgut que a partir d'aquest any 2014, els màxims representants del municipi puguin
acompanyar-nos de forma oficial.
Molta gent se'n riu de nosaltres per celebrar la diada en l'aniversari de la mes
dolorosa de les derrotes que Catalunya ha tingut com a país, i se'n riuen perquè no
se'n adonen que el que fem es recordar el que teníem i que ens van prendre per les
armes. Celebrem aquesta derrota per recordar les llibertats que fa 300 anys que ens
van ser preses, i per deixar clar que el nostre poble no està disposat a oblidar. I això
ho fem amb un to festiu però amb una claríssima voluntat reivindicativa.
I aquest any volem deixar més clar que mai, que no renunciem a res. Que som un
poble orgullós i confiat. Que som un poble que vol deixar enrere la submissió, que no
vol suportar mes la intolerància i la prepotència dels que ens volen subjugats. Volem
decidir el nostre futur lliurement. Portem anys reivindicant la nostra singularitat com a
poble, i aquesta demanda ha rebut com a resposta la burla i l'escarni, portem molts
anys cercant pactes i fórmules que mai han conduits allà on volem i que sempre han
acabat revertint en contra dels nostres interessos.
Ja estem farts d'haver de suportar una pressió contínua contra la normalització de la
nostra llengua. N'estem tips dels Werts de torn, que no volen entendre raons, que no
volen admetre que la immersió lingüística ha estat un èxit contrastat del nostre model
educatiu. I n'estem tips dels Margallos de torn que no tenen res millor a fer que
prohibir la presentació del Victus a Holanda per por de que es polititzes l'acte. No
volem una nova inquisició. Haurem d'estar atents ja que aquest home es ben capaç
de promoure fogueres amb tots els llibres que no siguin del seu grat.
Ha arribat el moment d'alçar la veu i de dir que no som criatures a les que es pot
enredar contínuament. Si el govern central no considera legals els acords del nostre
parlament, pot ser ha arribat el moment que nosaltres deixem de considerar-nos
súbdits d'aquest govern central.
La democràcia està per damunt de la legislació.
Tan difícil és que ho entengui el govern de l'estat espanyol?
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Aquests que van portar al constitucional el que el poble català va votar “legalment” en
un referèndum.
Aquesta gent que ara no vol acceptar el que el parlament català aprovarà en pocs
dies i que ha donat el vist i plau el Consell de Garanties Estatutàries.
Prou, ens cal dir prou.
Ens volen portar a un camí sense sortida i per això van segant qualsevol iniciativa que
es vulgui prendre. No volen conèixer l'opinió del nostre poble, i no volen fer-ho perquè
desconeixen el que es la democràcia real.
Hi ha molts interessos que ens son del tot aliens que torpedinaran qualsevol pas en
aquesta direcció. Hi ha molts mitjans de comunicació que tracten d'emmetzinar el
procés, creant moltes mes tibantors de que ja existeixen. Hi ha molts profetes
disposats a amenaçar-nos amb les flames de l'infern. I en front de tot això ens cal ser
cada dia mes i mes forts.
El 9 N votarem perquè així ho ha decidit el nostre parlament!
I per això ens cal, d'una banda consolidar aquesta estratègia entre els grups polítics
que conformen la majoria favorable al dret a decidir, i per una altra banda, enfortir la
majoria social que dona ple suport a aquesta política.
No hi ha res més democràtic que consultar al poble, no hi ha res més democràtic que
votar.
I això ho hem de fer en cada poble, en cada barri, en cada ciutat. Anant de la ma
totes les entitats, totes les agrupacions, tots el ciutadans.
I dir prou. Ho hem decidit i així ho farem: en pau i democràticament.
No podem seguir demanant un dret que es nostre com si fos una almoina.
Ara ja es un problema de dignitat com a país. Els ciutadans ens hem d'alçar i dir
quina es la nostra voluntat. Però pot ser ja no n'hi ha prou fent-ho un dia, pot ser ens
caldrà sortir al carrer i exigir que treguin les urnes. I no tornar a casa fins que no ho
hagin fet.
Catalunya vol girar full, vol emprendre un nou camí que ens allunyi de la corrupció,
tant la dels uns com la dels altres, un nou camí on puguem recuperar la dimensió
pública de la política i on la gent es torni a sentir part activa de la vida col·lectiva i el
centre de les polítiques públiques.
I no podem renunciar a aquest anhel, ans al contrari, l'hem de conquerir.
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Aquest onze de setembre no serà com els altres, en aquesta diada som molts els que
hi hem posat moltes esperances de que sigui l'inici d'un procés transcendental per a
tots nosaltres.
Enguany commemorem el Tricentenari de la pèrdua de les llibertats de Catalunya.
Des d’aquell 1714 les generacions que ens han precedit han reconstruït la nació que
som avui: institucions, llengua, organització territorial, usos i costums, universitats,
legislació pròpia, cossos de seguretat, xarxa de comunicació...
Aquest 2014 la nostra generació es disposa a convertir aquesta nació en estat. I ens
disposem a fer-ho per la força de la voluntat de la majoria i junts. Ningú que estimi la
democràcia i la pau pot oposar-se a aquests dos preceptes.
Avui i els mesos que vénen, la Història ens convoca amb la solemnitat d’aquell 1714. I
la resposta de cadascun de nosaltres determinarà profundament el futur dels que
vindran. També des dels municipis ens comprometem a respondre dempeus, amb
l’ànim serè i l’esperit fort. Ens comprometem a fer-nos dignes d’un futur millor i d’un
llegat que valdrà la pena.
Gaudiu pacíficament d'aquesta diada, Visca Sant Climent i Visca Catalunya!
Isidre Sierra i Fusté
Alcalde

Sant Climent de Llobregat a 11 de setembre de 2014
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