SOCIETAT

L’HOSPITALET

15

7 DE SETEMBRE DE 1998

El president de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana, convidat d’honor

L’Onze de Setembre a L’Hospitalet
convoca prop de 170 associacions
Després de les vacances estivals, L’Hospitalet torna a l’activitat amb els actes commemoratius de la diada de
l’Onze de Setembre. La tradicional ofrena del món associatiu al monument en memòria de Rafael Casanova tornarà
a omplir la plaça de l’Ajuntament de flors enmig de les veus de les corals locals i de l’actuació dels castellers per
celebrar una Diada que cada any assoleix més implantació a la nostra ciutat

Actuació
de les corals i
els castellers
de la ciutat a
la plaça de
l’Ajuntament
durant el matí
El món social i polític de L’Hospitalet es retroba després del parèntesi estival per commemorar l’Onze de Setembre, que ha esdevingut un dels principals esdeveniments ciutadans. Any rere any
augmenta el nombre d’entitats i
organitzacions que participen en
l’ofrena a la plaça de l’Ajuntament.
Enguany, prop de 170 ofrenes envoltaran de flors l’escultura a Rafael Casanova, que tindrà el pebeter encès des de les 8 del matí
a les 12 de la nit.
La celebració de l’Onze de Setembre començarà a la plaça de
l’Ajuntament a dos quarts d’onze
del matí amb l’animació dels Grallers del Campanar. Mitja hora més
tard, actuaran els Castellers de
L’Hospitalet i, tot seguit, les corals
Elisard Sala, Arrels de Joventut i
Heura i els cors Maixata, Dènia i
Adinoi entonaran El cant dels
ocells, L’emigrant i Rossinyol.
A dos quarts de dotze s’iniciarà
la desfilada davant el monument,
en la qual hi participaran entitats,
partits polítics, mitjans de comunicació, sindicats i clubs esportius i
que tancarà l’Ajuntament amb l’ofrena que realitzaran l’alcalde Celestino Corbacho i els portaveus
dels grups municipals. El Cant dels
Segadors i una ballada de sardanes amb la cobla La Nova del
Vallès posaran punt final a la jornada.
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La plaça de l’Ajuntament s’omplirà un any més de flors i ciutadans per commemorar l’Onze de Setembre

ELS ACTES

C. S.

ARXIU

Ofrenes a títol individual
fins arribar la mitjanit
Quan acabi el matí, l’escultura
que ret homenatge a qui fou conseller en cap de Barcelona el 1714,
obra de l’escultora local Montserrat
García Rius que es va inaugurar
l’any passat per la Diada, estarà
envoltada de rams i safates de
flors fins cobrir el parterre que l’envolta i gran part de la vorera. Els
ciutadans que a títol individual desitgin fer la seva ofrena podran ferho durant la resta del dia, ja que
les flors romandran exposades fins
a la mitjanit.

Joan Clos presidirà la
recepció oficial de la Diada

Plaça de l’Ajuntament
10.30h. Inici de la jornada amb l’animació dels Grallers del
Campanar.
11h. Actuació dels Castellers de L’Hospitalet.
11.15h. Cant coral a càrrec de les formacions Elisard Sala, Arrels
de Joventut i Heura i els cors infantils Maixata, Dènia i Adinoi.
11.30h. Ofrena floral a l’escultura de Rafael Casanova, conseller
en cap de Barcelona, a càrrec d’entitats, sindicats, partits polítics, mitjans de comunicació i l’Ajuntament.
12.30h. Ballada de sardanes amb la cobla La Nova del Vallès.

La recepció oficial que l’Ajuntament convoca amb motiu de l’Onze de Setembre tindrà com a convidat especial Joan Clos, president
de la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Clos i l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, presidiran
l’acte institucional de la Diada que,
enguany, canvia d’escenari. Atès
que el Palauet de Can Buxeres està immers en un projecte de remodelació, les instal·lacions exteriors
del Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord seran les que acolliran la recepció aquest any.
Des que L’Hospitalet commemora l’Onze de Setembre, els actes de la Diada Nacional de Catalunya han portat a L’Hospitalet representants de diferents institucions catalanes. El llavors conseller Macià Alavedra, que va assistir

Joan Clos
en nom del president de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser l’encarregat d’inaugurar les recepcions
oficials. L’any passat va ser el president del Parlament de Catalunya, Joan Reventós, qui va presidir l’acte en el qual es donen cita
representants del món polític, social i cultural de L’Hospitalet.

