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❚  Josep Bertran

ACTUALITAT

La Diada
La Diada es va celebrar amb la tradicional ofrena floral d'entitats i institucions

a la plaça Onze de Setembre i una ballada de sardanes.

C ada any veiem una mica més
lluny aquell 11 de setembre de
1714 que va marcar la nostra

història col·lectiva i que continua
marcant-la. La Diada Nacional, també la
d’enguany, ens porta a la memòria uns
fets que segrestaren les nostres llibertats

MANIFEST LLEGIT PER L'ALCALDE

Per un nou Estatut que ens faci més lliures

nacionals i, a la vegada, aquests mateixos
fets ens estimulen a recuperar, sense
defallir, la nostra llibertat global.
Celebrem que, malgrat tot, som un poble
que ha tingut la voluntat de no sucum-
bir, que vol viure el present i que opta
per orientar els seus passos cap als

horitzons que el portin a la plena vida
que ha de tenir un poble alliberat.

Sabem prou bé que si mirem cap a
aquest futur, amb la certesa que
l’aconseguirem, amb la serenor, la
valentia i la perseverança que calguin,
farem els passos que siguin necessaris
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per afrontar els reptes immediats o a curt
termini.

Són molts els reptes que marcaran el
nostre camí col·lectiu i que ara la nostra
Diada Nacional ens posa al davant. Alguns
d’aquests reptes adquireixen una espe-
cial transcendència per les importants
repercussions que ja tenen en la nostra
vida col·lectiva:

1) S’ha engegat ja el procés que durà
a redactar el nou Estatut de Catalunya.
Des de la societat civil reivindiquem que
aquest nou Estatut tingui com a objectiu
poder avançar nacionalment, a partir de
l’aprofundiment i l’ampliació dels drets
democràtics de la ciutadania, i sigui una
garantia que reforci la nostra ferma
decisió d’autogovernar-nos. El nou
Estatut, amb un finançament adequat i
just, ha de ser un mitjà per consolidar la
cohesió social i el desenvolupament sos-
tenible; ha de dissenyar una Catalunya
que, tot incorporant els nous drets
socials, econòmics, polítics, culturals i
ambientals, millori la participació
democràtica i permeti la inclusió social
igualitària de totes les persones, tant en
les diverses ocupacions i tasques com en
les disponibilitats de serveis dignes,

sobretot en l’educació i la sanitat. Un
Estatut que faci un salt cap a l’exercici
del dret a l’autodeterminació al qual, com
bé ha aprovat el mateix Parlament de
Catalunya, mai no hem renunciat. Un dret
que no separa ni exclou, sinó que posa al
mateix nivell la convivència entre Pobles,
la dignitat i els drets de cada un d’ells.

2) En vista de la nostra participació més
activa en la construcció de la Unió Euro-
pea, denunciem una Constitució europea
que no reconeix la realitat nacional cata-

lana, la seva llengua i la seva cultura, com
tampoc no incorpora amb prou èmfasi
els drets socials de les persones. No ens
conformem amb una Constitució que ens
ignora com a poble distint i com a poble
que, des de fa molts anys, està treballant
per una Europa de tots els Pobles. Volem
tenir una presència directa en els
organismes de la Unió Europea i
reclamem que la nostra llengua sigui
reconeguda oficialment amb tots els seus
efectes. En definitiva, volem viure
plenament en català dins de l’Europa que
estem contribuint a edificar, sense
exclusions ni subordinacions, com a na-
ció que participa d’una sobirania compar-
tida, com a poble que aposta per la unió
en la diversitat. De la mateixa manera,
lamentem els dèficits i les contradiccions
que aquesta Constitució europea
reflecteix en limitar, de fet, l’exercici de
la democràcia en els camps social i
econòmic, a causa del model de societat
insolidari i individualista que preconitza.

3) Finalment, des de la cultura de la
solidaritat i de la pau volem avançar cap
a l’horitzó del benestar, tot posant
l’èmfasi en el retrobament dels qui, per
la història, la llengua i la cultura, formem
els Països Catalans en un territori
compartit, que desitgem equilibrat. A la
vegada, reafirmem que ens sentim a prop
dels pobles que malden per sortir dels
seus nivells d’opressió nacional i
d’empobriment, especialment en el
nostre context del Mediterrani. El Fòrum
Social del Mediterrani que d’aquí a pocs
mesos se celebrarà a Barcelona serà una
òptima oportunitat per renovar la nostra
decisió de cooperar i construir ponts amb
tots els Pobles que un mateix mar
agermana.

L’11 de setembre de 1714 va ser el de
la pèrdua de les nostres llibertats
nacionals. Altres onze de setembre del
món, més recents, han posat en relleu
que les llibertats són valors humans que
ens dignifiquen i per als quals val la pena
mantenir la memòria i reprendre-la
sempre per caminar conjuntament cap a
l’horitzó de la plena realització de les
aspiracions humanes més nobles.

El pregó oficial el llegí l'alcalde, Ramon Muixí.
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L'ofrena del Consistori la protagonitzaren l'alcalde (ERC) i el primer tinent d'alcalde (PSC).
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Festa Major

E l pregó oficial el pronuncià el director dels serveis
territorials d'educació a Lleida, Carles Vega.

La tradicional cantada d'havaneres va anar a càrrec
dels grups "Peix Fregit" i "Boira". Més tard actuà el

popular grup de música tradicional "Pont d'Arcalís".

Les cucanyes és un acte que mai
no pot faltar en una festa major.

V íctor Torres va ser l'encarregat
de glossar la figura humana i

política del president de la Gene-
ralitat, Lluís Companys, en motiu de
l'exposició de la "Maleta Companys"
que es pot veure a l'Espai.
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E ls bastoners agramuntins van partici-
par en una nova edició de la Tradi-Sió. Ton Farran ha estat el coreògraf del recuperat

Ball Pla d'Agramunt, que es va presentar el
diumenge de la Festa Major.

Un representant dels Castellers de Lleida lliura a
l'alcalde, Ramon Muixí, una placa commemo-

rativa de la desena actuació a la nostra vila. E ls Timbalers de l'Aula de Música Tradicional,
es van estrenar durant la Festa Major.
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