
Per encarar el futur és important recor-

dar el passat. L’Onze de Setembre, la Dia-

da Nacional de Catalunya, ha de servir de 

reconeixement i homenatge als catalans 

i a les catalanes que van treballar per a la 

recuperació de les llibertats democràti-

ques i nacionals i a aquells que van patir 

persecució per les seves idees i pel seu 

patriotisme. El nostre país ha progressat 

molt en els darrers trenta anys. Hem re-

cuperat la democràcia i la llibertat, hem 

recuperat les institucions d’autogovern, 

hem assegurat la unitat civil del nos-

tre poble, hem fet progressar la nostra 

llengua i la nostra cultura, i hem assolit 

uns nivells de benestar desconeguts en 

la nostra història. I amb el nou Estatut i 

l’assoliment d’un nou sistema de finança-

ment, liderats pels Governs catalanistes 

i d’esquerres del President Maragall i el  

President Montilla, Catalunya ha fet un 

salt endavant molt important. 

Ens comprometem a assegurar el desplegament 

íntegre de les aspiracions d’autogovern contin-

gudes en l’Estatut votat pels ciutadans i les ciu-

tadanes de Catalunya l’any 2006 i a seguir im-

pulsant l’evolució federal d’Espanya. En aquests 

moments la crisi econòmica centra les nostres 

preocupacions. Donem suport al Govern de Ca-

talunya en el seu esforç per superar la crisi com 

més aviat millor i per acompanyar les famílies i 

les empreses catalanes que estan patint dificul-

tats. En aquest sentit, saludem les mesures pre-

ses pel Govern i molt especialment aquelles que 

asseguren els mecanismes de protecció social, 

especialment necessaris en aquesta conjuntu-

ra, i aquelles que pretenen impulsar l’ocupació 

del jovent del nostre país. Amb aquest esperit 

de confiança en el futur, cridem la ciutadania a 

participar en els actes de celebració de la Diada 

Nacional de Catalunya, guarnint de senyeres els 

balcons i les places, i assistint als actes cívics i 

institucionals que es convoquin. 

Avui, 11 de setembre de 2009, Diada Nacional, 

recordem el nostre passat per seguir construint 

la Catalunya del futur.
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