
 DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

 
Avui ens apleguem una vegada més per commemorar la nostra 
festa. Per mostrar plegats el nostre orgull de país, l’amor per la 
terra, la cultura i la llengua. Avui, 11 de setembre, commemorem 
la Diada Nacional de Catalunya, celebrant que, dos anys 
després, per fi, podem reunir-nos sense restriccions ni 
distàncies, celebrant també després de la pandèmia la 
recuperació de la normalitat. 
 
L’11 de setembre és el nostre dia, el de tots els catalans i 
catalanes. Vinguem d’on vinguem, siguem com siguem i pensem 
com pensem. Una jornada per expressar allò que som, des de 
les discrepàncies que hi pugui haver, des de la pluralitat i des del 
respecte. I alhora per mostrar allò que com a societat ens uneix 
a tots i cadascun: el desig d’una Catalunya més justa, amb drets 
i llibertats per a tothom. 
 
En moments de crisi com els que la pandèmia ens ha portat i de 
dificultat com els actuals, amb conflictes com el d’Ucraïna o les 
incerteses en l’àmbit econòmic i social, cal que tots i totes ens 
unim per reivindicar la necessitat que, en aquest camí, ningú 
quedi enrere. I que tots plegats treballem per frenar les 
desigualtats i per una Catalunya amb més equitat, més igualitària 
i amb més oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Tenim molts reptes per endavant. Però si alguna cosa hem 
demostrat com a societat els darrers temps ha estat la nostra 
capacitat de resistència, la nostra tenacitat i empenta per tirar 
endavant.  
 
Que aquest 11 de setembre sigui un dia en què el conjunt de 
catalans i catalanes renovem el nostre compromís per traçar 
junts el nostre camí i avançar plegats. Des de la diversitat, amb 
vocació d’escoltar-nos, d’integrar, de construir a partir d’allò que 
ens uneix: l’amor per Catalunya i el desig d’una societat amb i 
per a tothom.  
 
Visca Sabadell i visca Catalunya! 
 
 
 


