
 

MANIFEST AMB MOTIU DE LA DIADA DE 2018 

 
En nom dels signants d’aquest manifest, vull donar-vos la benvinguda a aquest acte 
de commemoració de la diada Nacional de Catalunya i agrair-vos de tot cor la 
participació de totes les persones, entitats i partits que any rere any, conjuntament 
amb el consistori fem possible aquesta celebració, que referma la voluntat com a 
nació d’autogovernar-se i decidir el seu futur des de les seves senyes d’identitat, els 
principis democràtics, els drets socials i els valors de la solidaritat i la convivència com 
un sol poble. 
 
El poble català va escollir la Diada de l’11 de setembre com a festa nacional 
reivindicant-la en el temps de la lluita contra el feixisme i la dictadura i finalment, va 
ser institucionalitzada a l’any 1980, després de diades populars històriques com la de 
Sant Boi del 1976. 
 
La Diada Nacional de Catalunya de 2018 s’inscriu en el context de crisi política i 
institucional que va tenir la seva màxima expressió l’1 d’Octubre de l’any passat amb 
la repressió desproporcionada de la votació que una gran part del poble de Catalunya 
amb el suport del Govern de la Generalitat van impulsar a tot el territori català i que 
va provocar l’aturada de país posterior del 3 d’octubre com expressió d’indignació 
popular a l’ús de la violència contra les persones que pacíficament volien exercir el 
seu dret a vot i que van continuar amb expressions intransigents materialitzades en 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola intervenint l’autogovern de 
Catalunya. 
  
En els últims mesos, el moviment independentista ha patit comportaments 
intransigents que atempten contra la llibertat d’expressió  que han tingut també el 
seu reflex a l’espai públic i que no fan més que alimentar una creixent tensió que 
podria posar en risc de fractura la societat catalana. Davant d’aquests 
posicionaments, el conjunt d’homes i dones que conformem la representació de gran 
part de la societat catalana expressem la ferma voluntat de seguir reivindicant i 
lluitant per fer avançar els drets nacionals i socials de Catalunya i protegir la cohesió 
social del nostre país pacíficament i sense caure en provocacions, tal  com s’ha fet 
sempre. 
 
Expressem la nostra preocupació i el nostre ferm rebuig per la vulneració dels drets 
fonamentals i les llibertats democràtiques i la polarització social produïts en el nostre 
país. Els sentiments de pertinença a una nació no poden convertir-se en armes de 
confrontació, sinó d’aportació a la diversitat. Denunciem la tergiversació i utilització 



 

abusiva i desproporcionada de l’aplicació del codi penal i de la presó preventiva que 
trenquen el principi de legalitat i exigim la llibertat de totes les persones  
empresonades preventivament, exiliades i la resta d’encausades. Considerem que els 
problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva i, per això, 
demanem a totes les institucions catalanes, de l’estat espanyol, europees i 
internacionals si cal, que treballin per consolidar espais per promoure el diàleg i la 
negociació política alhora que  manifestem las nostra solidaritat amb aquelles 
persones i famílies que estan a la presó patint una repressió per una aplicació 
injustificada, desproporcionada i excessiva de les lleis, , i també les que son a l’exili i 
la resta d’encausades. 

Aquest moment que estem vivint ens interpel·la a seguir rebutjant actituds 
bel·ligerants, polaritzades, provocatives  i confrontades i ens obliga a entomar els 
propers temps amb calma, saviesa , creativitat i generositat, pensant en el futur i en 
el benestar de la ciutadania. 

Per tot això, ens comprometem a continuar treballant permanentment per garantir 
la cohesió social i la convivència que defineixen la nostra democràcia. Perquè la 
solidaritat, la llibertat i la convivència pacífica en la diversitat són l’únic camí viable 
per transitar cap a la plenitud democràtica i la superació dels conflictes.  

És temps de treballar en un altre model de governança integradora que reculli tots 
els punts de vista no només a nivell polític, sinó a nivell social, econòmic i cultural. 

Refermem el nostre compromís amb la cultura històrica que ha fet avançar la nostra 
nació, convençuts/es que els drets socials són indestriables dels drets nacionals i que 
per això mateix cal treballar per col·locar la vida en el centre i superar les desigualtats 
socials superant els dèficits de finançament d’infraestructures, la creació d’ocupació 
de qualitat i amb salaris dignes, sobre la protecció del nostres estat de benestar local, 
sobre l’educació, la salut i els serveis públics amb musculatura i també els nostres 
drets ambientals i de lluita contra el canvi climàtic. També reivindiquem la Diada com 
un un dia de compromís en la lluita contra la violència de gènere i la intolerància 
sobre la diversitat sexual, en el dret d’una vivenda digne per tothom  i en l’acollida de 
persones refugiades.  

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques disposades 
a iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de 
benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense 
excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció i amb els horitzons nacionals que 
de forma majoritària escollim mitjançant un procés deliberatiu i de consulta 
democràtica a partir d’un referèndum d’autodeterminació. 



 

Aquest 11 de Setembre, fem una crida a la gent a expressar, en els diferents actes 
convocats , la profunda aspiració de construir un país més just, lliure de corrupció i 
on viure i treballar amb dignitat no sigui l’excepció. I volem exercir el dret a decidir 
per poder-ho decidir tot amb plena llibertat. 
 
Visca l’11 de Setembre 
Visca Catalunya! 

 

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -      Grup Municipal Demòcrata     
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El Masnou, setembre de 2018 


