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Onze de setembre

10 de setembre de 2021 - 20:00
Plaça de la vila d'Avinyó Nou

Parlaments institucionals
Havaneres amb el grup

          "Serra de Marina"



Benvolguts veïns i veïnes d’Avinyonet,

Tenim un nou 11 de setembre atípic, marcat per la Covid-19 i per les

restriccions del PROCICAT, però això no ha de ser cap excusa per no celebrar la

diada nacional de Catalunya. Ho farem d’una manera diferent, controlada i amb

totes les mesures de prevenció, però amb la mateixa iŀlusió, esperit i ganes que

ho hem fet el últims anys.

Aquesta vegada tindrem un grup d’havaneres que ens farà passar una estona

agradable i distesa plegats, i es per això que en nom de tot el consistori i com

alcalde d´Avinyonet del Penedès ens agradaria convidar-vos a aquesta vetllada

que tindrà lloc a la plaça de la vila d'Avinyó Nou, davant l’ajuntament.

M’agradaria que tots vosaltres, veïns i veïnes de tots els nostres pobles ens

acompanyéssiu en aquest dia tan important pel nostre país.

Sempre he defensat que la gent d’Avinyonet hem d’estar units, els nuclis

d’Avinyonet han d´anar junts i els catalans hem d’anar junts i units, i no deixar

que ens desuneixin! La unió ens farà forts i invencibles! L’èxit o el fracàs no

depèn de les circumstàncies sinó de la nostra ACTITUD davant de les mateixes. 

Fem entre tots un acte senzill però emotiu, solemne però divertit i distès, i fem-

ho JUNTS! Fem-ho per dos motius: el primer com homenatge als nostres

avantpassats, pel que van saber fer, per l’ànim que varen tenir i pel que,

superant moltes dificultats i adversitats, varen aconseguir, i en segon lloc, com

a crit a les nostres consciències, perquè en les circumstàncies actuals tinguem

coratge i valentia, i perquè encarem el nostre futur coŀlectiu i els dels nostres

fills i descendents amb la mateix esperança amb que ho van fer els nostres

avantpassats i poder deixar un món millor, un país millor i un poble millor.

Visca Catalunya!         

Cèsar Herráiz i Pujol

Alcalde


