DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Lleidatanes,
Lleidatans,
L’Onze de Setembre, les catalanes i els
catalans ens unim en una commemoració
que ens defineix com a poble, la nostra Diada
Nacional. Manifestem l’estima a Catalunya
amb una celebració símbol de la recuperació
de les llibertats i l’autogovern en l’època
moderna, fa 40 anys, i que exemplifica la
voluntat decidida i la capacitat d’un poble
per restituir i mantenir els seus signes
d’identitat, la llengua, la cultura i les
institucions socials i polítiques.
La Diada Nacional és una jornada per
celebrar la Catalunya que, amb l’esforç
de tota la societat civil i les institucions,
hem estat capaços de construir. És un dia
per reflexionar sobre el nostre futur, per
dialogar i, des de les diferents sensibilitats
polítiques, també per reivindicar el progrés a
què tenim dret en el terreny de l’autogovern,
del finançament i en la protecció de la
nostra llengua i cultura. I aquesta ambició
nacional, indefugible, ha de ser el camí per
garantir el benestar de la ciutadania en uns
temps encara difícils. Volem més Catalunya
per assolir més Justícia Social.
Els actes que l’Ajuntament de Lleida organitza
amb motiu de l’Onze de Setembre conviden
tothom a ser partícip d’aquesta celebració,
cultural, festiva i de reflexió. Al llarg dels darrers 40 anys Catalunya s’ha construït també
des de les ciutats i els pobles, i la Paeria, amb
la celebració de l’Onze de Setembre, posa de
manifest el seu compromís històric amb el
que aquesta jornada representa.

El Turó de la Seu Vella, que acull l’acte
central, aporta a la commemoració la
memòria del que la guerra de Successió va
representar per a Lleida i per a Catalunya,
a la qual suma la riquesa de significats que
el recinte de l’antiga catedral ha atresorat al
llarg de 300 anys, símbol de la resistència de
Lleida i, a la vegada, estendard de Pau, de
Concòrdia i de Diàleg que aspira a tenir una
dimensió mundial amb el reconeixement de
la UNESCO.
Enguany, l’Onze de Setembre marcarà
també l’inici de les eleccions al Parlament
de Catalunya. Les eleccions, la forma més
directa de participació política, han de
reflectir l’alt nivell de convivència que el
nostre país ha assolit i ésser, una vegada
més, la festa de la democràcia que propiciï
el debat i el diàleg de totes les forces
polítiques que elegirem per representar-nos
en les institucions.
La Paeria us convida a celebrar l’Onze de
Setembre i a penjar senyeres en balcons i
finestres com a forma d’expressió col·lectiva
de la profunda estima per Catalunya que tots
compartim i del compromís que adquirim per
fer possible el seu progrés polític, econòmic,
social i cultural.
Visca Lleida i visca Catalunya.
Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Del 7 al 10 de setembre
De 10 a 13 h.

Lliurament de senyeres als centres cívics dels barris, a la seu de
la Regidoria de Cultura i al Palau de la Paeria

Dilluns 7 de setembre
19.30 h. Saló de Plens de la Paeria

Conferència. Lleida al segle XIII: La Seu Vella, la Paeria,
l’Estudi General, el context d’un gran projecte a càrrec del
Dr. Joan Busqueta, degà de la Facultat de Lletres de la
Universitat de Lleida

Dijous 10 de setembre
19 h. Seu Vella

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a càrrec de
la Generalitat de Catalunya, presidida pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat, l’Hble. Sr. Santi Vila

20 h. Plaça de la Paeria

Ballada de Sardanes amb la Cobla Municipal de Lleida
Organitza: Grup Sardanista Montserrat

Divendres 11 de setembre
De 9 a 11 h. Seu Vella. Davant del pont llevadís
Ofrena de les entitats cíviques de Lleida

11 h. Seu Vella. Davant del pont llevadís

Ofrena institucional de l’Ajuntament de Lleida, pregó a càrrec
de la Fundadora de la Coral Shalom Carme Valls i interpretació
musical a càrrec de la Coral Shalom

19 h. Plaça Paeria

Concert de l’Onze de Setembre a càrrec de la Banda Municipal
de Lleida

Disseny: CactuSoup
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