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Masnovins i masnovines, 

L’Onze de Setembre d’enguany ve marcat per la convocatòria d’una cita electoral per a la tria dels nostres 

representants al Parlament de Catalunya. No és una cita qualsevol. És el final d’un llarg camí de reivindicacions en 

el qual se’ns ha vetat la possibilitat de fer una consulta per a decidir el futur del nostre país i posar-lo al servei de 

tota la ciutadania. 

Els ciutadans de Catalunya tenim el dret legítim a decidir el país que volem, des de la llibertat i el respecte a totes 

les opcions, sense distingir-ne ni l’origen, ni la parla, ni la orientació, ni la condició; des del debat obert i amb 

actitud cívica, com pertoca a una societat democràtica.  

També des de la dignitat com a poble i com a persones. Reivindicar els drets nacionals és també reivindicar els 

drets socials. La gestió dels propis recursos ens ofereix una sòlida possibilitat de deixar enrere les penúries socials 

i la precarietat econòmica; de viure amb progrés, igualtat i qualitat de vida. També de fer-ho amb la implicació de 

la ciutadania i amb confiança en unes institucions transparents que recuperin el sentit de la democràcia.  

La vigília de la nostra Diada Nacional s’encetarà un compte enrere cap al 27 de setembre. Se’ns presenta al davant 

una oportunitat ferma de construir junts un país nou. Us animem a participar-hi activament, des de la Via Lliure a 

la República Catalana a la Meridiana de Barcelona fins a la introducció de la papereta a l’urna i més enllà. 

Celebrem-ho també al Masnou. Fem una crida a que engalaneu tots plegats balcons i finestres amb la nostra 

senyera i símbol d’identitat, en concordança amb els edificis i equipaments municipals. Alhora, us convidem a 

participar en els actes institucionals de la Diada Nacional, tant a la conferència que tindrà lloc el 10 de setembre a 

la sala capitular com a l’ofrena floral del matí del dia 11 a la plaça Onze de Setembre. I també, és clar, a sumar-vos 

a aquells altres actes organitzats des de la societat civil i les entitats del nostre municipi.  

Amb paraules de Lluís Companys poc abans de la seva mort, enguany que en rememorarem els 75 anys, fem-ho 

tot plegat amb valor, esperança i fermesa. 

Visca el Masnou. Visca Catalunya!  

El Masnou, 1 de setembre de 2015 

L’alcalde 

 

 

Jaume Oliveras i Maristany 

 


