18

societat

20 de setembre del 2010 DIARI DE L’HOSPITALET

Onze de Setembre. Més de 200 entitats, col·lectius ciutadans i partits polítics commemoren la jornada a la ciutat

15 anys de
Diada a
L’Hospitalet
El monument en homenatge a Rafael Casanova
instal·lat a la rambla de la Marina va ser el centre
un any més dels actes participatius de la Diada
a la ciutat
Una Diada més, L’Hospitalet va ce·
lebrar l’Onze de Setembre amb la
tradicional ofrena floral al monument
a Rafael Casanova de la rambla de
la Marina, en la qual van participar
més de 200 associacions, col·
lectius ciutadans i partits polítics. Fa
15 anys que la ciutat va instaurar la
commemoració institucional de la
Diada amb actes participatius.
L’ofrena, iniciada per una gran
senyera, va anar precedida de l’ac·
tuació dels Grallers i Gralleres de
la ciutat i de la Colla Jove de caste·
llers. Després, la Coral Sant Jordi va
cantar Els segadors i, a continuació,
galejada dels Trabucaires i sarda·
nes, amb l’exhibició de les colles Tot
Bellvitge, Catalònia, Joia Catalana
i Amics de la Sardana del Casal
Progrés, que van ballar Arrels, en

honor al monument a Casanova, de
l’hospitalenc Antoni Albors.
Els actes van finalitzar amb ba·
llada popular de sardanes i una
novetat, el relleu protocolari dels
gegants grecs, que han estat a
l’Ajuntament des de les Festes de
Primavera, pels gegants romans en
presència de tots els gegants de la
ciutat en un acte organitzat per la
Coordinadora de Gegants.
La major part de les entitats
participen a la Diada a L’Hospitalet
des dels seus inicis o bé des que
es van crear si són posteriors. “És
important que les associacions
s’impliquin i donin sentit a la Dia·
da de L’H”, diu Dolores Ruiz com
a presidenta de la Creu Roja i de
l’Associació de Famílies Solidàries
amb Nens Sahrauís. y

Imatges del passat Onze de Setembre a L’Hospitalet
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