
 

 

 

 

 

Manifest Diada Nacional de Catalunya (2021) 
 

Municipalisme és llibertat 

 
 

Els països d’arreu del món tenen marcat en el seu calendari la Festa Nacional com a 

una data simbòlica, de reivindicació de l’orgull nacional i per compartir a tot el món la 

seva manera de fer i de ser. 

 

Així és la Diada Nacional de Catalunya: L’11 de setembre de cada any pengem la 

senyera als balcons i places per reafirmar un sentiment d’identitat, de pertinença i de 

mirada envers les nostres arrels com a nació. És una ocasió per explicar al món el nostre 

sentiment d’identitat, de pertinença i de mirada envers les nostres arrels com a país. 

 

Enguany, per segon any consecutiu, ho fem vivint moments difícils a causa de la 

pandèmia. Portem dos anys lluitant contra el virus, que s’ha endut pel camí a companys, 

amics i familiars, i des de tots els pobles i ciutats ho hem donat tot per protegir a la gent, 

per atendre a les persones que han patit i per impulsar la reactivació. 

 

Els municipis hem centrat tots els nostres esforços en donar resposta als múltiples 

reptes que la pandèmia ha generat. Des de la proximitat, amb polítiques imaginatives, 

amb esforç, amb constància i una característica que sempre ha regit el municipalisme: 

ser present i estar al costat de la ciutadania a qualsevol hora i en qualsevol moment. 

 

Ho hem estat sempre i cada any, per la Diada Nacional, refermem el nostre compromís 

amb la gent, amb el seu dia a dia, però també en acompanyar-los en els seus anhels i 

els seus neguits. 

 

L’autèntica commemoració de l’11 de setembre no és la de la caiguda de Barcelona, ni 

només és la Diada Nacional de Catalunya. L’11 de setembre commemorem la tenacitat 

d’un poble que unit (més enllà de les classes socials, el gènere o la ideologia), va ser 

capaç de lluitar, de protegir-se i de ser resilient. Així és el poble de Catalunya. 

 

Per això, un any més, som aquí per reivindicar el dret a decidir dels ciutadans i 

ciutadanes catalans. El dret a exercir de forma cívica, democràtica i radicalment pacífica 

la llibertat individual i col·lectiva de les catalanes i catalans, vinguin d’on vinguin i pensin 

el que pensin. I en aquest camí el municipalisme sempre serà un aliat del poble de 

Catalunya, en la defenss de les sevesidees, malgrat la repressió política i judicial i els 

empresonaments. 

 

La Diada Nacional de Catalunya commemora la capacitat de resiliència dels catalans i 

catalanes, exemplifica la constància davant les adversitats, la perseverança en la 

defensa de les llibertats i la democràcia malgrat les agressions, la suma i la diversitat 

davant qui vol restar i homogeneïtzar. 



 

 

 

 

 

El municipalisme és tot això, constància, sensibilitat, respecte, proximitat, diversitat, 

democràcia i, sobretot, és llibertat. O el què és el mateix, és la capacitat de treballar per 

millorar la qualitat de vida i les oportunitats de totes les veïnes i veïns, visquin on visquin, 

sense cap distinció. Les servidores i els servidors públics dels pobles i ciutats seguirem 

caminant cap a l’objectiu d’aconseguir un país millor i més just, un país més lliure, i un 

país que tingui en compte les persones 

 

Visca Catalunya! 


