
11 SETEMBRE
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA 2020

ACTE DE 
COMMEMORACIÓ 
A NOU BARRIS

Dissabte 12 de setembre, a les 18.30 h
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris 
(Pl. Major de Nou Barris, 1)



Com cada any recordem la caiguda de 
Barcelona l’11 de setembre de 1714 i 
els  defensors de la ciutat. Recordem 
l’esforç tenaç i continuat de tantes 
generacions de catalans i catalanes 
antics i nous, de tants i tantes que han 

permès que Catalunya seguís viva i amb gent 
disposada a treballar per mantenir la seva identitat, 
per construir un futur millor, una societat moderna, 
justa, cohesionada i lliure. I amb aquest record 
ens reafirmem en la nostra voluntat de continuar 
essent un poble que reclama el que li pertoca.

Avui és el dia on posem de manifest que per 
damunt d’una història difícil i dolorosa, sobresurt 
la voluntat decidida de defensar la nostra llengua, 
cultura, territori, paisatge, la nostra visió del mon, 
en definitiva, la nostra identitat.

Aquesta voluntat, renovada dia rere dia, generació 
rere generació, només pot sorgir del compromís 
individual de tothom en la defensa i el futur del 
país.

Per al Centre Cultural Els Propis i la Fundació 
Procat, tornar a organitzar un acte tan important 
és tot un orgull, i sobretot fer-ho amb les entitats 
i veïns de Nou Barris amb els que compartim una 
feina i una estima pel nostre districte i pel nostre  
país.

Que la estimació per la nostra gent i la nostra terra 
i l’amor a la llibertat que inspiren la Diada Nacional 
ens ajudin a fer realitat els nostre desitjos per a la 
Catalunya de les properes generacions.

Visca Catalunya.

Edgar Collado i Pujol                                                                
President Centre Cultural Els Propis                                     
President Fundació Procat



Benvolgudes, benvolguts,

La celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya és una oportunitat 
excel·lent per recordar que som un 
sol poble. Divers i plural, com ho 
són tots els pobles, però unit per 

treballar en la construcció d’una societat millor. I 
més encara en els temps que ens ha tocat viure. La 
crisi de la covid-19 obre un escenari complex per 
totes les conseqüències que comporta en matèria 
social i econòmica, i és la nostra obligació, la de 
tothom, esmerçar tots els esforços per guanyar-nos 
el futur.

En aquest context, el paper de Nou Barris és 
igual d’important o més que el de la resta de la 
ciutat. Perquè la celebració del dia de Catalunya 
no es només el recordatori dels nostre anhels 
com a país, també es l’homenatge a tots els 
seus ciutadans vinguin d’on vinguin, pensin com 
pensin, perquè en darrera instancia som i serem 
el que decideixin lliure i democràticament els seus 
habitants.

Tinc molt clar, i així us ho expressat en més 
d’una ocasió, que des de Nou Barris hem de 
contribuir decisivament al progrés de la nostra 
ciutat i del nostre país. Des de l’emprenedoria, 
des de l’exemplaritat social i des de la vocació 
participativa que fa de la Barcelona una ciutat de 
referencia internacional. 

Permeteu-me acabar amb un agraïment sincer a la 
Fundació PRO-CAT i al Centre Cultural Els Propis, 
que un any més ens recorden la importància 
d’aquesta data i ens ofereixen un bon grapat de 
propostes culturals ben diverses per celebrar 
aquesta diada.

Bona Diada a tothom!

Francesc Xavier Marcé Carol
Regidor de Nou Barris



PROGRAMA

PRIMERA PART
Espectacle: “MúsXXL”

MúsXXL. Espectacle de música tradicional on 
tindrà lloc un maridatge entre gralles i una secció 
de vents i percussió d’una banda. 

 El Turuta .............................  Román de San José
 A collir pebrots ..................  La Trinca
 Vals dels Petons ................  Pol Ducable
 Festa Major ........................  La Trinca
 When the Saints ................  Espiritual 

   afroamericana
 Ni un pas enrera 

  + El Burro del poble ...........  Xandri Calsapeu
 La Fragua ...........................  Popular de Burgos
 L’Aborada de l’Avern .........  Marta Pujadas i 

   Marc Piñol

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

 Tannhauser  ....................... Richard Wagner
 (Cor de peregrins)

 Òperes de Verdi ................. Giuseppe Verdi
 (Fragments de La Traviata, Rigoletto i Aida)

 Un moment en el temps .. Albert Hammond
 (Recordant a Whitney Houston)

 Somni ................................ M. Saderra i Puigferrer
 (Sardana)

Director: Daniel Navarro Cortés



FINAL CONJUNT
Amb la col·laboració de la Societat 
Coral L’Ideal d’en Clavé i la Coral 
Canticòrum

 El Cant de la Senyera  .......  Ll. Millet /
 (Cant d’exaltació)  Arr. V. Navarro
Director: Constantí Sotelo Paradela

 Els Segadors......................  Popular del Segle XVII
 (Himne Nacional de Catalunya)

Director: Vicenç Navarro Mas

Final a càrrec del Grup de Foc de Nou Barris



 Obertura de portes a les 17.30 h

 Cal confirmació prèvia per correu electrònic 
dient nom, cognoms, DNI i telèfon a:

 • elspropis@gmail.com
 • fundacioprocat@gmail.com

Mesures covid-19:

 Gel hidroalcohòlic i presa de temperatura a 
l’entrada

 Accés i desallotjament esglaonats i per 
portes diferenciades

 Ús obligatori de mascareta

Organitza:

Col·labora:

Districte de
Nou Barris


