11 SETEMBRE
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA 2018
Acte de
commemoració
a Nou Barris
Diumenge 16 de setembre, a les 18 h
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris
(Pl. Major de Nou Barris, 1)
Organitza:

Col·labora:

PRIMERA PART
Entrada dels Gegants de Nou Barris
Hissada de la Senyera i interpretació del Cant de la Senyera
Ball dels Gegants de Nou Barris

SEGONA PART
Societat Coral l’Ideal d’en Clavé

L’Onze de Setembre és una celebració que té molt a
veure amb la identitat. Una identitat que cadascú viu i
entén d’una forma única, perquè ve definida per conceptes que van molt més enllà d’unes simples coordenades geogràfiques. Sentir-se d’un lloc concret, ja sigui
d’on hem nascut, d’on vivim o d’on hem passat moments
significatius, és un plaer que no va relacionat amb fronteres o carnets, sinó amb racons que per nosaltres són
especials, amb les sensacions que ens desperten les tradicions i cultura autòctones, amb vivències personals
inoblidables i amb els companys i companyes de viatge
amb qui les hem viscut. L’experiència és diferent per a
cadascú, però el sentiment de pertinença a aquell lloc
és una sensació innegable, una sensació que coneixem
molt bé aquí a Nou Barris, un districte que acull i omple
d’orgull per igual a gent de totes les procedències.
La Diada de Catalunya és una festa per celebrar que ens
sentim catalans i catalanes, tan simple i tan gran com
això. I el pla que ens proposen per commemorar-la la
Fundació Pro-Cat i el Centre Cultural Els Propis, a qui un
any més agraeixo el seu esforç i dedicació, és d’allò més
temptador: bona música d’aquí i d’allà, d’ara i d’abans; la
participació de corals, bandes i grups de gegants de Nou
Barris amb molta història al seu darrere; un final de concert amb el Cant de la Senyera i Els Segadors, cançons
que podem afirmar que són de tots i totes, més enllà del
nostre origen; i tot plegat, amb la companyia dels qui
comparteixen amb nosaltres aquesta identitat catalana.
El 16 de setembre veniu al pati de la Seu del Districte,
segur que tots plegats ens sentirem de Catalunya i de
Nou Barris! Bona Diada a tothom!
Janet Sanz
Regidora de Nou Barris

Per tu jo cantaria ...................................... M. Meystre
Rossinyol ..................................................... Popular
Esperant un mariner................................. A. Peralba

Director: Jorge Abarza
Coral Canticòrum

La sardana del Vallespir .......................... Martínez Valls
Els soldats venen ja .................................. Martínez Valls
Cor final de la Cançó
d’Amor i de Guerra ................................. Martínez Valls

Director: Constantí Sotelo

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

Don’t cry for me Argentina ....................
(del film Evita)
La casa del sol naixent ............................
(popular americana)
Begin the Beguine ....................................
La Santa Espina ........................................
(sardana símbol de Catalunya)

Ll. Webber
Ar. Donald Furlano
Cole Porter
Enric Morera

Director: Daniel Navarro Cortés

FINAL: CORALS i BANDA SIMFÒNICA
Cant de la Senyera ...................................... Ll. Millet /Ar. V. Navarro
Director: Constantí Sotelo Paradela

Els Segadors .................................................. Popular / Ar. V. Navarro
(Himne Nacional de Catalunya)
Director: Vicenç Navarro Mas

Final a càrrec del Grup de Foc
de Nou Barris

