
MISSATGE INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA AMB MOTIU DE LA DIADA 2005  

Bona nit, 

Demà celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Aquest Onze de Setembre és 

esperançador i alhora emocionant. Com poques vegades ho ha estat en els 

darrers 25 anys.  

Com sabeu, aquests dies he rebut a tots els líders polítics per conèixer la seva 

predisposició de cara a l’acord necessari per al nou Estatut. Us haig de dir, que 

des de les seves legítimes posicions polítiques, he vist en tots ells generositat 

patriòtica per aprovar el millor Estatut per Catalunya.  

Benvolguts conciutadans,  

podeu tenir la seguretat que el President de la Generalitat i els líders polítics 

catalans estan fent tot el possible perquè el nou Estatut sigui un èxit col·lectiu.  

A molts de vosaltres us pot semblar que tot aquest procés és llarg i fatigós. Però 

si el nou Estatut ha de ser la guia de l’autogovern de Catalunya per a tota una 

generació, cal un debat a fons. Encara ens queda un darrer esforç: Un gran 

acord nacional no és mai fàcil. Però ara és possible. És possible si fem les coses 

bé. 

Catalunya té una autoritat moral i institucional que ha acumulat al llarg dels 

anys. Una autoritat forjada amb la nostra voluntat constructiva i amb la 

capacitat de diàleg i de convenciment que hem demostrat. No podem deixar de 

convèncer a fora si volem millorar a dins, a casa nostra. Som gent de respecte i 

que es fa respectar. Ara es tracta de donar valor a tot el capital polític acumulat 

al llarg dels darrers 25 anys.  

I en aquest sentit, en la darrera sessió del nostre Govern hem decidit demostrar-

ho, concedint la Medalla d’Or de la Generalitat a un dels principals exponents 

d’aquesta trajectòria, Gregorio López Raimundo, qui fou durant anys difícils, 

secretari general del PSUC.            



 

No ho perdem de vista. 

Ara podem millorar, i molt, el nostre autogovern. Podem millorar el 

finançament que necessitem i que és de justícia, i fer-ho sense deixar de ser 

solidaris. Podem obrir una nova etapa més fraternal i també més genuïna amb 

el conjunt dels pobles d’Espanya. Tot això, encara que sembli difícil, és 

perfectament possible: us ho asseguro. 

Des de 1964, en plena Dictadura, celebrem de nou l’11 de setembre. I des de fa 

uns anys ens agermanem amb els dramàtics 11 de Setembre de Xile i de Nova 

York. Tots tres són símbols de derrotes: a mans del centralisme, el colpisme i el 

terror. Però Catalunya com a nació i els seus ciutadans i ciutadanes hem 

d’obtenir victòries constants en benestar i en progrés. Una rere l’altra. 

Fer que aquest progrés i que aquest benestar s’estenguin a tots els pobles, viles i 

barris del país és la nostra nova frontera. Ens cal una afirmació col·lectiva, com 

a país, i la tindrem.  

 

I l’afirmació col·lectiva no consisteix en dir tres cops al dia “Visca”,  sinó en 

millorar cada dia, cada dia, la qualitat de vida i la llibertat individual de cada un 

dels ciutadans de Catalunya. 

Ens cal una reforma social per fer de Catalunya un dels països més avançats 

d’Europa. I aquesta política la tenim dibuixada i l’estem aplicant. Ja ara. 

Passada l’aprovació de l’Estatut es veurà més clarament. 

Estimats ciutadanes i ciutadans. 

Demà,  Diada de l’Onze de Setembre, molts de vosaltres sortireu amb la senyera. 

Us demano que ho feu amb orgull, amb alegria i amb respecte per a tothom. I 

que participeu de forma massiva i cívica en tots els actes programats, i molt 

especialment en la celebració institucional del Parc de la Ciutadella, a les 12 del 

migdia.  



 

Aquesta celebració, organitzada conjuntament pel Parlament i el Govern de 

Catalunya, com l’any passat, serà una mostra de la riquesa i la diversitat del 

nostra país. 

Serà una festa! Una gran festa! 

La Diada Nacional és una ocasió immillorable per manifestar-nos tal com som.  

Us desitjo a tots una molt bona Diada. 

Visca Catalunya!  

 


