Acte organitzat per:

11 SETEMBRE
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA 2019
ACTE DE
COMMEMORACIÓ
A NOU BARRIS

Amb la col·laboració de:

Diumenge 15 de setembre, a les 18 h
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris
(Plaça Major de Nou Barris, 1)

Un any més ens apleguem a Nou Barris per commemorar
una data històrica, l’11 de setembre de 1714, que conté la
major expressió d’afirmació nacional catalana, però que
també ens convida a una reflexió política col·lectiva sobre el
nostre present, com a país que aspira i necessita
desenvolupar i aprofundir en tots els seus drets i
potencialitats, i que ens ha de justificar, definir i guiar per
aquell camí que junts decidim prendre per defensar els
interessos polítics, socials i culturals de Catalunya.
Aquesta celebració ens ha de fer posar en valor i recordar
la nostra constant capacitat heroica de reconstrucció i
redreçament com a país. Recordem l’esforç continuat de
tantes generacions de catalans i catalanes que al llarg de la
història i fins avui mateix han permès que Catalunya es
mantingués viva, treballant incansablement per mantenir la
seva identitat, i d’aquesta forma traçant el camí d’un futur
millor. Per al Centre Cultural Els Propis i la Fundació Procat
és tot un plaer tornar a organitzar aquest acte acompanyats
de les entitats i el veïnat de Nou Barris amb qui compartim
una feina i una estima pel nostre districte i pel nostre país.

PRIMERA PART
Hissada de la Senyera i interpretació
del Cant de la Senyera

SEGONA PART
Societat Coral L’Ideal d’en Clavé. Dir. Jorge Abarza
Santa Lucia.......................................... M. Oltra
Girona m'enamora ........................... R. Viladesau
Els degotalls ....................................... R. Castells
Coral Canticòrum. Dir. Constantí Sotelo
La sardana del Vallespir ................ Martínez Valls
Els soldats venen ja ......................... Martínez Valls
Cor final de Cançó
d'amor i de guerra ........................... Martínez Valls
Solista: Sílvia Planagumà. Piano: Albert Fusté

TERCERA PART
Edgar Collado i Pujol

President Centre Cultural Els Propis

Rafael Delgado i Cruz
President Fundació Procat

Banda Simfònica Roquetes Nou Barris de Barcelona
De l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes

M’honora profundament dirigir-me a tots vosaltres com a
regidora de Nou Barris. He entomat aquesta nova
responsabilitat amb la màxima de les il·lusions i amb el
compromís de treballar fermament per aconseguir que Nou
Barris garanteixi el benestar, la prosperitat i la igualtat
d’oportunitats que mereix la seva ciutadania. I m’honora,
també, parlar-vos a través d’aquestes línies en un dia tan
assenyalat, la Diada Nacional de Catalunya. Perquè
aquesta és una celebració que uneix tots els catalans i
catalanes, sense que importin procedències o ideologies.
És el dia en què a tots i totes ens
correspon remarcar els valors de
convivència que sempre han
caracteritzat aquesta terra. I, sobretot,
és dia també per recordar que
Catalunya l’hem construït amb l’esforç
de tothom, i que tots i totes som partícips
del progrés que hi hem llaurat i
Margarita
protagonistes, alhora, del progrés que
Marí Klose
encara hem d’assolir. Bona Diada a
Regidora
de Nou Barris
tothom!

Endavant Catalans ...............Música i/o arranj. V. Navarro
(Motius catalans per la Diada)

Bohemian Rhapsody............Freddie Mercury
(Temes de la pel·lícula de QUEEN)

Cançó d’amor i de guerra ..R. Martínez Valls
(Evocació al Pirineu)

La Santa Espina ....................Enric Morera
(Sardana símbol de Catalunya)

Director: Daniel Navarro Cortés
Corals i Banda Simfònica
Cant de la Senyera................Ll. Millet / arranj. V. Navarro
Director: Constantí Sotelo Paradela
Els Segadors ..........................Popular / arranj. V. Navarro
(Himne Nacional de Catalunya)

Director: Vicenç Navarro Mas

Final a càrrec del Grup de Foc de Nou Barris

