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La ciutat celebra la tradicional ofrena floral i la recepció, que enguany es farà a Can Sumarro

La Diada tornarà a omplir
la plaça de l’Ajuntament
L’Hospitalet té una cita
el pròxim dilluns. La
ciutadania, el món
associatiu i la institució
municipal es retroben
després del parèntesi
estival per celebrar la
Diada Nacional de
Catalunya

Vista del monument a Rafael Casanovas envoltat per les ofrenes de L’Hospitalet l’Onze de Setembre
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L’Onze de Setembre marca com
cada any l’inici del nou curs després de l’estiu. La Diada és el punt
de trobada ciutadana per celebrar
la Festa Nacional de Catalunya i
reiniciar l’activitat amb renovades
il·lusions i projectes. La primera activitat és l’ofrena floral al monument a Rafael Casanovas de la
plaça de l’Ajuntament, al que ja
han confirmat la seva assistència
de prop de 190 entitats. Després,
la recepció institucional que enguany tindrà lloc als jardins de Can
Sumarro.
L’activitat a la plaça de l’Ajuntament s’iniciarà a un quart d’onze
del matí, amb l’animació dels
Grallers de l’Armilla de Vilafranca.
Tot seguit actuaran els Bastoners
de la Granada del Penedès i els
Castellers de L’Hospitalet. El programa de la Diada inclou també
les actuacions de les corals Elisard
Sala del Casino del Centre, Heura,
Immaculada Concepció i Tot Bellvitge, i del Cor Creixent de l’Ateneu
Cultural Catalonia.
L’ofrena floral de la ciutat començarà a dos quarts de dotze. El
monument en record de qui fou
conseller en cap de Barcelona el
1714, obra de l’escultora hospitalenca Montserrat García Rius, acollirà l’homenatge de L’Hospitalet a
Catalunya. Primer les entitats de
barri, després els col·lectius d’àmbit ciutadà, els mitjans de comunicació, els partits polítics i els sindicats, els portaveus dels grups
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Ofrena del Casal d’Avis de Santa Eulàlia

municipals i l’alcalde de la ciutat.
L’ofrena finalitzarà amb el Cant
dels Segadors i les sardanes que
interpretarà la cobla La Nova del
Vallès. La primera, Arrels, composta en honor al monument de Montserrat García que du el mateix
nom. Les flors continuaran exposades a la plaça de l’Ajuntament
durant tot el dia i els ciutadans que
ho desitgin podran fer també la seva ofrena.
Al migdia tindrà lloc la tradicional recepció amb motiu de la Diada. Enguany, l’escenari escollit per
a aquesta trobada del món associatiu, polític, cultural i esportiu són
els jardins de Can Sumarro, la casa pairal de l’any 1585 que acull
la principal biblioteca de la ciutat.

L’Onze de Setembre recorda la
derrota de les tropes catalanes
que defensaven la dinastia dels
Àustria front el francès Felip d’Anjou per ocupar el tron d’Espanya
durant la Guerra de Successió de
1714. Con a fet simbòlic de l’heroisme dels catalans, la Diada recorda la imatge del conseller en
cap de Barcelona, Rafael Casanovas, enarbolant la senyera sobre
les muralles de Barcelona quan la
derrota estava consumada. Amb
la victòria del francès, Catalunya
va perdre els seus privilegis i es
va veure sotmesa pel decret de
Nova Planta dictat per Felip V que
va aplicar un sistema de govern
obertament centralitzador segons
el model francès.

