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Ban de Sant Jordi

Publicat el 20/04/2012

Estimats barcelonins i barcelonines,

La Diada de Sant Jordi diu molt de la nostra ciutat i de tot el país. Escriptors, llibreters, editors i associacions de tot tipus es fonen amb la ciutadania prenent els carrers i les 
places en un acte de complicitat en favor de la cultura i el civisme. Sant Jordi és el símbol de l'esperit cívic d'un poble que s'expressa amb roses i llibres, amb amistat i 
coneixement.

Una ciutat com la nostra, que estima la cultura, la seva llengua i la seva identitat, viu el dia de Sant Jordi amb una intensitat particular. Per això Barcelona és el millor aparador 
per presentar l'esperit i els valors universals de la Diada; una festa reconeguda ja arreu del món com a exemple d'amor i concòrdia entre les persones i les cultures.

L'Ajuntament de Barcelona, des de les biblioteques i els centres cívics fins als serveis de neteja i de transport, se suma també a la Diada de Sant Jordi perquè la ciutat visqui 
aquesta festa cívica i participativa. Enguany, com a novetat, hem convidat entitats de la Taula del Tercer Sector a posar parades de roses al Pati de l'Ajuntament amb 
motiu de la jornada de portes obertes, una iniciativa solidària que repetirem cada any.

Barcelonins i barcelonines, us encoratjo a sentir-vos orgullosos del que som i de com som, i a expressar-ho amb joia. Us animo a participar a la festa, a sortir al carrer, a regalar
llibres i roses a les persones que estimeu, a posar senyeres als balcons, a sentir vostra la ciutat, el barri, el carrer o la plaça. Entre tots i totes farem que, un any més, la capital 
de Catalunya llueixi amb tota la seva esplendor.

Feliç Diada de Sant Jordi!

Xavier Trias

Alcalde de Barcelona
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