11 Setembre 2016

Lleida se suma a la gran expressió col·lectiva d’estima a
Catalunya que és la Diada Nacional. L’Onze de Setembre,
els catalans i les catalanes ens unim per manifestar el nostre
compromís amb Catalunya, amb les institucions, la cultura,
la llengua i les tradicions; i un compromís pel progrés i per
aconseguir un futur millor per al conjunt de la societat.
L’Ajuntament de Lleida i els actes que organitza amb motiu
de la Diada participen plenament d’aquests principis: estima
i compromís per Catalunya.
Vivim temps difícils, encara amb una crisi profunda i amb
unes desigualtats econòmiques i socials creixents. Els governs
ens devem a la ciutadania i tenim com a primer i urgent
deure revertir la situació de desigualtats. La recuperació de
l’Estat del Benestar, la reactivació econòmica, l’ocupació
de qualitat i la garantia de drets tan elementals -però tan
en risc- com el dret al treball i a l’habitatge són principis
fonamentals sobre els quals s’ha de sustentar la Catalunya de
plena justícia social i d’igualtat d’oportunitats que totes i tots
volem. La Diada Nacional de Catalunya també ha de clamar
per aquests objectius.
La Seu Vella, símbol de Lleida i un dels símbols del nostre
país, acull l’acte institucional que l’Ajuntament de Lleida
organitza per commemorar la Diada a la ciutat. La Paeria
convida al conjunt dels lleidatans i les lleidatanes a participar
en aquesta cita que vol tenir un sentit d’unió social i d’espai
de trobada davant les diferents opcions i sensibilitats amb
què s’aborda el futur de Catalunya. Malgrat l’existència de
perspectives diverses, totes legítimes en democràcia i en un
estat de dret, tots i totes desitgem el millor pel país i hem de
trobar junts el camí a seguir, amb la via del diàleg, de l’entesa,
de la comprensió i el respecte mutu, del debat obert i cordial
i, per damunt de tot, del respecte pels valors democràtics i
les institucions.
Us desitjo que passeu una feliç Diada Nacional de Catalunya
a Lleida. Us animo a penjar senyeres en balcons i finestres en
aquesta jornada de celebració cívica, una festa que encapçala
el nostre orgull de país i la ferma voluntat de fer-lo progressar.
Visca Lleida i visca Catalunya!
Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

Programa d’activitats
Diada Nacional de Catalunya 2016
Del 7 al 9 de setembre

de 10 a 13 h
Lliurament de les senyeres al Palau de la Paeria,
Regidoria de Cultura i Centres Cívics.

Dimecres 7 de setembre

19.30 h. Saló de Plens de la Paeria
Conferència “La doble crisi”
a càrrec del Sr. Juanjo Lòpez Burniol, notari, fou degà del
Col·legi de Notaris de Catalunya.

Dissabte 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. Josep Rull i Andreu.
20 h. Plaça de la Paeria
Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Municipal de Lleida.
Ho organitza: Grup Sardanista Montserrat.
20.30 h. Nau central - Seu Vella
Cloenda MasterClass - Jove Orquestra de Ponent.

Diumenge 11 de setembre

De 9 a 11 h. Seu Vella. Davant del pont llevadís
Ofrenes de les entitats cíviques de Lleida.
11 h. Seu Vella. Davant del pont llevadís
Ofrena institucional de l’Ajuntament de Lleida.
Pregó a càrrec del Sr. Joan Busqueta, doctor en història medieval,
fou degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.
Interpretació musical a càrrec de la Coral Estel del Cercle de
Belles Arts.
19 h. Plaça Paeria
Concert de l’Onze de Setembre
a càrrec de la Banda Municipal de Lleida.
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