Lleidatanes,
Lleidatans,
L’Onze de Setembre és una gran celebració d’orgull
de país en què els catalans ens unim per expressar el
compromís indefugible que mantenim amb Catalunya
i amb el seu progrés col·lectiu. La Diada Nacional és
una jornada d’homenatge i de reivindicació de les
nostres institucions, de la llengua, de la cultura i de
les tradicions que hem creat entre tots i que volem
enfortir perquè ens acompanyin en el nostre camí de
futur.
Cada Onze de Setembre renovem el nostre compromís
amb Catalunya, la terra que estimem, on hem nascut
o bé que ens ha acollit, i refermem l’objectiu comú de
treballar plegats per assolir un país més ric i pròsper,
amb una major justícia social, amb oportunitats per a
tothom i amb la més ferma cohesió cívica.
La Diada Nacional és, també, un temps de debat i de
reflexió sobre el futur de Catalunya i el seu model
de relació amb la resta d’Espanya. Aquest encaix cal
resoldre’l amb un diàleg responsable, seré i respectuós
entre les diferents opcions i sensibilitats existents,
totes elles legítimes en democràcia i en un Estat
de Dret. Per a Catalunya és irrenunciable un major
autogovern, un nou finançament i tota la protecció i
el reconeixement que requereixen la nostra cultura i la
nostra llengua; i aquests avenços s’han d’assolir amb
respecte a les institucions i d’acord amb la legalitat.
La senyera és la bandera que ens agermana a tots els
catalans i catalanes. Us convido a mostrar en finestres
i balcons la nostra ensenya i a participar en els actes
institucionals que organitzen l’Ajuntament de Lleida
i la Generalitat de Catalunya en la Diada Nacional.
És el nostre homenatge al país, a la seva gent, a la
llengua i la cultura que compartim i al futur brillant
que anhelem.
Visca Lleida i visca Catalunya!
Àngel Ros i Domingo
Paer en cap

PROGRAMA D’ACTIVITATS

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2017
DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE
De 10 a 13 h
Lliurament de les senyeres al Palau de la Paeria, Regidoria de
Cultura i Centres Cívics.
DIMECRES 6 DE SETEMBRE
19 h. Saló de Plens de la Paeria
Conferència “Periodisme i País, una reflexió” a càrrec del Sr.
Josep Cuní, periodista.
DIUMENGE 10 DE SETEMBRE
10 h. Seu Vella
Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a càrrec
de la Generalitat de Catalunya, presidida pel Conseller de la
Presidència, l’Hble. Sr. Jordi Turull.
20 h. Plaça de la Paeria
Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla Municipal de Lleida
Ho organitza: Grup Sardanista Montserrat
DILLUNS 11 DE SETEMBRE
De 9 a 11h. Seu Vella. Davant del pont llevadís
Ofrenes de les entitats cíviques de Lleida
L’ofrena de les entitats cíviques tindrà lloc a la Seu Vella on es
celebra la commemoració de l’Onze de Setembre des de l’any 2010
però aquelles entitats que ho desitgin podran fer l’ofrena sota la
placa commemorativa situada a l’entrada de l’antic convent del
Roser, actualment rehabilitat com a Parador de Turisme.
11h. Seu Vella. Davant del pont llevadís
Ofrena institucional de l’Ajuntament de Lleida.
Pregó a càrrec del Sr. Carles Alsinet, degà de la Facultat d’Educació,
Psicologia i Treball Social. 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

