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L’Ajuntament convoca la primera recepció oficial amb motiu de la Diada Nacional

Ofrena floral de la ciutat
per l’Onze de Setembre
L’Onze de Setembre, la Diada Nacional de Catalunya, torna a celebrar-se enguany a
L’Hospitalet a nivell
institucional i festiu.
De nou, la plaça de l’Ajuntament
acull una ofrena floral i, per primera vegada, L’Hospitalet organitza
una recepció institucional al palauet de Can Boixeres amb motiu
de la Diada.
La celebració de l’Onze de Setembre s’obre aquesta vegada amb
l’actuació d’un grup de grallers, els
Grallers del Campanar, a la plaça
de l’Ajuntament, mentre que arriben tots els participants en l’ofrena floral que guarnirà el monument
instal·lat enfront de la Casa Consistorial, obra de l’escultora local
Montserrat Garcia Rius. Aquesta
peça està formada per tres blocs
de pedra de basalt que emmarquen
una placa commemorativa en què
es pot llegir “Amb desig de pau i
convivència L’Hospitalet de Llobregat, gresol de cultures i cruïlla de
pobles, commemora la Diada Nacional de Catalunya”.
A l’ofrena, que és previst que
comenci a les 11 del matí, participen entitats i col·lectius organitzats
de L’Hospitalet, institucions i els
membres de la Corporació municipal. Les corals locals Xalesta i
Heura, de cantaires adults, i Adinoi, formada per infants, posen la
màgia de les seves veus per entonar el Cant dels Segadors i la
cobla La Nova del Vallès és l’encarregada d’amenitzar la ballada
de sardanes a la
mateixa plaça,
acte que tancarà les celebracions matinals.
La Diada
compta aquest
any amb una
nova activitat,
una recepció
institucional que
té com a escenari el palauet
de Can Boixeres. Aquesta és
la primera recepció oficial que la
ciutat celebra
amb motiu de l’Onze de Setembre
i que està cridada a ser un dels
principals esdeveniments de l’inici
del curs un cop passat el parèntesi de les vacances estivals. És prevista l’assistència del conseller
d’Economia i Finances, Macià Alavedra, en nom del Govern de la
Generalitat, i de destacades personalitats de la vida política, social i cultural catalana i de la ciutat.
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Imatge de l’ofrena floral dels portaveus municipals i l’alcalde l’Onze de Setembre de 1995
La Diada Nacional de Catalunya commemora els esdeveniments de l’onze de setembre de
1714, quan Barcelona es va rendir
al setge que durant catorze mesos
van imposar les tropes del Borbó
Felip d’Anjou i que va suposar la fi
de la Guerra de Successió per a la
corona espanyola, oberta a la mort
del darrer dels Àustria hispànics,
Carles II. El francès d’Anjou va
ser coronat Felip V i va imposar el decret de
Nova Planta que
va abolir les
constitucions del
Principat i el va
sotmetre a un
règim centralista . Els catalans
eren partidaris
que continués la
dinastia dels
Àustria, tradicionalment més
partidaria de
respectar els trets diferencials de
Catalunya.
En aquella dramàtica jornada,
el conseller en cap de Barcelona,
Rafael Casanova, símbol de la resistència al front de les tropes catalanes, va recórrer les muralles de
la ciutat enarborant la bandera catalana i fou ferit en aquell darrer
assalt dels borbònics. Des de llavors, l’Onze de Setembre ha estat

El palauet
Can Boixeres
és l’escenari
de l’acte
institucional
de la jornada a
L’Hospitalet

commemorat com a reivindicació
de la identitat catalana i com a
festa nacional de Catalunya.
La història de les celebracions
de l’Onze de Setembre a Catalunya ha passat per moments i escenaris ben diferents. Des de la fi
del segle passat, els catalans van
començar a commemorar la diada
amb ofrenes florals al monument

a Rafael Casanova que s’aixeca
a la Ronda de Sant Pere de Barcelona i amb manifestacions que van
ser reprimides fins a la Guerra Civil. Amb la dictadura, les manifestacions foren prohibides i l’estàtua
de Casanova retirada. Ara fa 20
anys, l’any 1976, es va autoritzar
la celebració pública de l’Onze de
Setembre amb un míting al qual

van assistir cent mil persones a
Sant Boi, on està enterrat el conseller de Barcelona. L’any 77, la
manifestació es va traslladar a
Barcelona i va aplegar un milió de
catalans. A poc a poc, amb el restabliment de les llibertats i de l’Estatut d’Autonomia, la Diada ha perdut el seu caire reivindicatiu per esdevenir una jornada festiva.
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Una diada fruit de la convivència i el respecte
Celestino Corbacho
Alcalde de L’Hospitalet

Han passat 20 anys des que fou autoritzada
de nou la celebració de l’Onze de Setembre. Les
cent mil persones que vam assistir llavors a la
històrica trobada de Sant Boi es van multiplicar
per deu un any després per omplir els carrers de
Barcelona en una de les manifestacions més multitudinàries de la postguerra europea.
Avui, la commemoració d’aquesta data, designada com a Festa Nacional de Catalunya, és un
fet plenament normalitzat en la vida de tots els
catalans i la nostra ciutat, L’Hospitalet, se sent
partícip d’aquesta celebració des de la seva personalitat cultural pròpia i alhora inserida a Catalunya. La identitat cultural d’un poble és fruit de la
unió de realitats diverses, en constant evolució, i
L’Hospitalet és un bon exemple de la Catalunya
d’avui.
La nostra ciutat és el marc d’una convivència

equilibrada i respectuosa entre la població nascuda a Catalunya i la que procedeix d’altres autonomies, on s’ha aconseguit preservar la cultura
d’origen i alhora assimilar la d’adopció. Aquest fet
ha configurat que L’Hospitalet gaudeixi d’una realitat cultural plural, oberta, de tarannà dialogant,
que roman en constant procés de canvi i on conflueixen els interessos dels diferents col·lectius
que formen part de la realitat de Catalunya. Aquestes circumstàncies ha forjat el caràcter dels nostres ciutadans i ciutadanes, obert i tolerant, que
ha fet possible la integració de tots els col·lectius
que han buscat acollida a L’Hospitalet. Entre tots,
hem construït una ciutat emprenedora, que té al
seu davant un futur prometedor.
Com alcalde, em sento orgullós de representar la segona ciutat de Catalunya, exemple de convivència i de respecte.

