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Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta cerimònia de lliurament de les Creus de 
Sant Jordi de l’any 2021! 

Darrere d’aquestes creus que avui hem lliurat i també darrera de les plaques de Sant Jordi a 
les entitats, hi ha multitud d’històries que s’entrellacen, amb punts de partida diversos, però  
que teixeixen una sòlida xarxa que ens aglutina a tots i a totes com a societat. Històries 
personals, explicades en multitud d’accents i que comparteixen la voluntat de tirar endavant i 
de construir un futur millor per els nostres fills i les nostres filles. Històries reals, mogudes per 
l’esforç i la perseverança. Mogudes pel treball i pel compromís. Mogudes per la il·lusió i 
l’esperit de superació de tots i cadascú de nosaltres. 

Catalunya és això. Catalunya és la seva gent, la seva vida i les seves il·lusions. La història 
personal que tots nosaltres portem a darrera, que ens cohesiona com a societat i que ens 
empeny a construir un futur compartit. Una voluntat de progrés que sense cap mena de dubte 
ens defineix com a país i que la trobem de forma indiscutible en totes les persones i entitats 
que avui reconeixem. 

Les Creus de Sant Jordi són un homenatge a tothom qui, d’alguna manera, ha tingut un 
compromís excepcional a favor del bé comú del conjunt del país. Persones i entitats que amb 
la seva acció, amb el seu compromís, ajuden a fer un país millor. Un país més sòlid i més 
cohesionat. Persones i entitats que més enllà de l’origen, de la història que tenen darrera, 
demostren que el més important no és el punt de partida, sinó el punt d’arribada. On volem 
arribar, col·lectivament i sense deixar a ningú enrere, per fer més fàcil, amable i feliç la vida 
de tots i totes els que compartim aquesta petita part de món que es diu Catalunya. 

En aquest objectiu col·lectiu hi tenim molts elements de cohesió que ens hem d’esforçar en 
preservar, en fomentar, en promocionar. Un d’ells, i avui també ha estat motiu de 
reconeixement, és l’educació i la llengua i la cultura catalanes, que han jugat i han de continuar 
jugant un paper essencial. El català a Catalunya no és una llengua més. És la llengua de 
Catalunya. És la que ens aporta una manera pròpia d’entendre el món, la que defineix un país 
expressat amb les seves paraules, amb el seu lèxic com entenem la forma de viure i de 
conviure com a societat, que ha contribuït de forma molt destacable a la cohesió, a la igualtat 
d’oportunitats, que enforteix el país com a societat plural i diversa que som, que ha esdevingut 
i esdevé un autèntic ascensor social amb una societat diversa, però que es vol cohesionada 
cap al futur. I la que ens projecta cap a la continuïtat d’aquesta societat, per ser una societat 
més pròspera, més cohesionada, més lliure.     
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Per això qualsevol atac, risc, amenaça que pugui patir la llengua catalana és un atac, una 
amenaça a aquesta societat, a la nació catalana, i per tant ens hem d’enfortir  en aquest sentit. 
El compromís del Govern de Catalunya és defensar la llengua catalana precisament com a 
això, com a llengua de cohesió. Per això el compromís del Govern de Catalunya és garantir 
la continuïtat d’instruments d’èxit com el model lingüístic de la nostra escola. I per això el 
nostre compromís és seguir-nos dotant de noves eines que assegurin la vitalitat i el progrés 
de la llengua en el marc de la globalització i la digitalització. 

Avui tots els que reben la Creu de Sant Jordi són un clar reflex de la societat catalana. Des de 
múltiples expressions i vessants diverses, tots els que sou avui aquí us uneix la voluntat de 
contribuir al benestar col·lectiu i a la prosperitat compartida. Us uneix la voluntat 
transformadora de la vostra trajectòria. I us uneix la contribució, a través del vostre exemple, 
a fer una Catalunya millor. Una Catalunya millor on tothom, amb independència de la seva 
condició social, del seu origen, del seu gènere, de la seva orientació sexual, de la llengua que 
parlin. Amb independència del poble, vila, o ciutat on visquin, gaudeixin no només d’una vida 
digna, sinó d’una vida pròspera i feliç. Gaudeixin d’una vida plena i feliç, d’una bona qualitat 
de vida.  

Catalunya és un país viu, un país en moviment, en constant canvi, gràcies a l’aportació que 
tots i cadascun de vosaltres, i tots els que han rebut la Creu de Sant Jordi amb anterioritat,  
heu fet, esteu fent i estic convençut que continuareu fent. Totes les persones i entitats que 
avui rebeu una de les Creus de Sant Jordi ho feu perquè deixeu un pòsit a la societat catalana 
que mereix ser homenatjat. Que mereix el reconeixement i la gratitud de les institucions que 
ens representen a tots de forma col·lectiva. Sou un exemple d’ètica, un exemple d’humanitat, 
un exemple de compromís.  

Per això, com a Govern, tenim el deure de reconèixer la vostra tasca, la qual té un valor 
incalculable i esdevé exemple per potenciar el compromís comunitari i la voluntat de progrés 
del conjunt de la ciutadania. Sou referents per a la ciutadania catalana. Referents per a les 
noves generacions, que volen també construir un futur millor. Referents perquè heu obert camí 
i heu fet més fàcil que els que venen darrera obrin nous camins de llibertat i de prosperitat 
compartida.  

Gràcies, doncs, per fer d’aquesta societat, d’aquest país, una societat i un país més just, més 
pròsper, més verd, amb més igualtat, compromès amb el feminisme i un país més lliure. Sense 
cap mena de dubte, avui lliurem aquestes Creus de Sant Jordi perquè avui Catalunya és un 
país millor gràcies a vosaltres i el vostre llegat.  

Moltes gràcies! 

Visca Catalunya lliure! 

 


