
 
 
 
 

 

Celebrem la Diada Nacional quan 
toca: l'onze de Setembre 

 
 

 
Hi ha dates que, per tradició, per respecte, són inamovibles. La Diada Nacional és una 
d'elles. Com també ho és Sant Bartomeu, Santa Tecla, Nadal o Sant Esteve, per 
posar-ne només uns exemples.  
Des del PSC, considerem que no ha estat una bona elecció canviar la data de l'Acte 
Institucional de l'Ofrena Floral al Dr. Robert. 
La Diada és una jornada que, com el seu nom propi indica, té un dia, una data, molt 
concreta de celebració. És festa nacional i es celebra arreu del nostre país.  
Mai plantejaríem canviar un dia com Sant Bartomeu o Santa Tecla perquè un ball 
estigués a Barcelona en una altra celebració. El ball de la Moixiganga, a qui respectem  
de tot cor per ser un dels símbols patrimonials de la Vila, té tot el nostre recolzament. 
Tots i totes sentirem, orgullosos, com ens representa al Parc de la Ciutadella. 
Però aquest no ens sembla motiu per canviar un acte institucional de primer ordre com 
és la Celebració de la Diada a casa nostra. Les Festes Nacionals, com les Locals, 
estan per sobre i al marge del color polític que hi hagi a l'Ajuntament de Sitges en una 
determinada legislatura. El sentiment d'aquestes diades és tant plural i subjectiu que 
hom no pot  fer-se'l seu o propi. Perquè, senzillament, és de tots i totes. 
Entitats de la vila s'han dirigit a nosaltres per manifestar el seu desacord en el canvi de 
data. Nosaltres ens podríem haver adaptat a qualsevol hora, però sempre dins la 
mateixa Diada. Per què no fer-la a les 20 hores del vespre, abans de l'acte 
sardanístic? L'Equip de Govern tenia al seu abast mitjans per fer-ho tot, respectar la 
Diada a Sitges i anar a Barcelona a donar suport a la moixiganga, per què no ho ha 
fet? Segurament perquè, com hem vist els darrers dies amb l’agressió que s’ha fet a la 
llengua catalana, ens governa i mana un partit que no valora, de la mateixa manera 
que la gran majoria de Sitgetans i sitgetanes, data tant important com la celebració de 
l'11 de Setembre.  
Per tot això, el PSC farà l'Ofrena Floral quan toca: Diumenge 11 de Setembre a les 
11h davant el monument al Dr. Robert, i no pas el dia 10. Tots aquells que ens hi 
vulguin acompanyar seran, com no pot ser de cap altra manera, molt benvinguts i 
benvingudes.
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