
11 SETEMBRE
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA 2017

ACTE DE
COMMEMORACIÓ
A NOU BARRIS
Plaça Major de Nou Barris, 1 (banda oliveres)
Dissabte 16 de setembre de 2017 a les 18 h

Districte de
Nou Barris 

lameva.barcelona.cat/noubarris



PRIMERA PART
Entrada dels Gegants de Nou Barris 
i dels Gegants del Tricentenari

Ball dels Gegants del Tricentenari

Ball dels Gegants de Nou Barris

SEGONA PART
Societat Coral L’Ideal d’en Clavé
Directora: Alelí Vázquez

Esperant un mariner ........................A. Peralba
Evocació al Pirineu ...........................R. Martínez Valls
Els degotalls ......................................R. Castells

Coral Canticòrum
Director: Constantí Sotelo

El cavaller enamorat ........................J. Manen
Que tinguem sort .............................Ll. Llach - 
 Adap. C. Sotelo
Som catalans ...................................Joan Llongueres

TERCERA PART
Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris 
de Barcelona de l’Agrupació Sardanista 
l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes
La gran evasió 
(tema central de la pel·lícula) .............E. Bernstein 
Nessun Dorma 
(de l’òpera “Turandot”) ........................G. Puccini 
Waltz n. 2 
(de la Suite de Jazz n. 2) ......................D. Shostakowich  
No puc deixar de mirar-te 
(Can’t take my eyes off you) ................Bob Crewe
Director: Daniel Navarro Cortés
Director d’Honor: Vicenç Navarro Mas

FINAL: CORALS i BANDA SIMFÒNICA
El Cant de la Senyera 
(cant d’exaltació) ...............................Ll. Millet / 
 Ar. V. Navarro 
Els Segadors (Himne
Nacional de Catalunya) ......................Popular / 
 Ar. V. Navarro
Director: Constantí Sotelo i Paradela

Les persones som d’on hem nascut, però 
també d’on hem arribat, d’on ens han acollit 
i d’on hem aconseguit establir-nos i seguir 
construint les nostres vides. Per això, la Diada 
Nacional de Catalunya és per damunt de tot 
una celebració que uneix tots els catalans i les 
catalanes, amb independència del seu origen, 
creença o condició. 

L’Onze de Setembre és el dia en què totes i tots 
mostrem sense recança l’orgull de pertànyer 
a una terra que deu la seva prosperitat a 
l’esforç col·lectiu dels qui cada dia es lleven, 
malgrat les difi cultats, per tirar endavant. 
Perquè Catalunya és sobretot això: la suma 
del treball, l’empenta i el coratge de tothom. I 
Nou Barris és mirall de la Catalunya que totes 
i tots volem: una terra integradora, acollidora, 
forta i decidida, que protegeix la seva gent 
i vetlla per dotar-la d’una vida millor. Això és 
precisament el que intentem oferir al nostre 
districte: dignitat, igualtat d’oportunitats, 
esperança. 

Us convido, doncs, a gaudir de la nostra festa, 
que enguany celebrem el 16 de setembre, 
gràcies a la tasca impagable, un any més, 
de la Fundació Pro-Cat i el Centre Cultural 
Els Propis, a qui no podem fer menys que 
agrair-los de tot cor la seva passió i entrega. 
I us convido, també, a seguir apostant per 
Nou Barris. Perquè amb la vostra tenacitat i, 
per què no dir-ho, tossuderia ben entesa, heu 
esdevingut imprescindibles perquè el nostre 
districte sigui referent en la lluita per una 
societat cada dia més justa. Un referent per a 
tota la ciutat i també, per descomptat, per a la 
Catalunya que volem. 

Bona Diada a tothom!

Janet Sanz
Regidora de Nou Barris


