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Ajuntament

d’Agullana

11

11 de setembre
Ara i sempre!
desetembre

L’Ajuntament de

Vilamalla

us desitja una bona
Diada Nacional

11 setembre
de

especial diada

11 de setembre
Ajuntament

d’Avinyonet

de Puigventós
Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots, solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I, en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora,
que tot està per fer i tot és possible.

Miquel Martí i Pol

11
setembre

Bona Diada
nacional

de

L’ANC mobilitza
el territori

Actes institucionals
de la Diada

Agenda d’activitats a
l’Alt Empordà

Cultura
i tradicions

Redacció l figueres

S

AU, un dels grups de rock
català que ha marcat la
cultura del país, cantava: «Era l’onze de setembre de 1977, el pare treia la senyera
amb els ulls plorosos cap al cel. Em
va dir: mira aquestes barres representen tot el què tu ets». Aquesta
setmana, dissabte, se celebra la
Diada Nacional de Catalunya o Diada de l’11 de setembre, la festa nacional de Catalunya. La primera llei
promulgada pel reconstituït Parlament de Catalunya l’any 1980 va
declarar institucionalment la Dia-

da de l’Onze de Setembre com a
festa nacional de Catalunya. I és
una celebració que commemora
anualment la darrera defensa de
Barcelona —l’11 de setembre de
1714— per part dels últims vigatanistes que recolzaven el monarca
Habsburg de la casa d’Àustria, que
respectava un model descentralitzat i prometia defendre les institucions locals davant les forces que
suportaven la monarquia borbònica i un model d’estat centralitzat.
L’ESPECIAL DIADA. A les següents pàgines hi trobareu tota
mena d’informació relacionada

amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i els actes que
es faran a diferents poblacions.
També hi ha diverses felicitacions
d’alguns ajuntaments de l’Alt Empordà.
D’altra banda, també s’hi pot
consultar tota la informació relacionada amb l’Assamblea Nacional Catalana i els actes que organitza l’entitat central per festejar
l’11 de setembre i les informacions relacionades. A més a més,
s’hi pot consultar una petita agenda amb els horaris dels actes que
es fan arreu de la comarca l’Alt
Empordà.
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La Medalla d’Or de la Generalitat per Arcadi
Oliveres, a títol pòstum, i Josefina Castellví
El lliurament es farà
el dia 9 de setembre,
en el marc dels actes
commemoratius de la
Diada

de l’Associació per la Taxació de
les Transaccions i per l’Ajuda als
Ciutadans (ATTAC) i de la Societat
Catalana d’Economia. Va escriure
diversos llibres i articles. També va
rebre nombrosos premis i reconeixements, com el Premi ICIP Constructors de Pau 2017.

E

l Govern ha aprovat aquest
dimarts els decrets pels
quals s’atorgarà la Medalla d’Or de la Generalitat a
l’economista i expresident de Justícia i Pau Arcadi Oliveres, a títol
pòstum, «per la seva destacada
trajectòria cívica, acadèmica i social», i a la biòloga, oceanògrafa i
escriptora Josefina Castellví, «per
la seva destacada trajectòria com
a oceanògrafa, biòloga, investigadora científica i escriptora». El
lliurament del guardó es farà dimecres, 9 de setembre, en el marc
dels actes commemoratius de la
Diada. L’any passat, la Generalitat
va atorgar la Medalla d’Or a la mestra i pedagoga Teresa Codina i al
cantautor Lluís Llach.
Amb la concessió de la Medalla
d’Or a Arcadi Oliveres la Generalitat «vol honorar un dels referents
socials més estimats de la Catalunya contemporània». I amb la distinció a Josefina Castellví «vol honorar una de les pioneres de la investigació científica a Catalunya»
que, «amb la seva trajectòria i el
seu talent, ha obert el camí a moltes dones científiques, fet que —
conjuntament amb el seu prestigi i
projecció internacional— la situen
com un autèntic referent per a les
noves generacions de científics».
La Medalla d’Or. De la Generalitat de Catalunya és la màxima
distinció honorífica que atorga
l’Executiu. Es va crear l’any 1978
per distingir aquelles persones
que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya

El guardó que entrega la Generalitat de Catalunya

GOVERN

també es farà una
distinció a Josefina
Castellví, per
honorar una de
les pioneres de la
investigació

en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.
Arcadi Oliveres i Boadella.
Va néixer a Barcelona el 1945 i va
morir a Sant Cugat del Vallès el
passat 6 d’abril. Era economista i
va exercir la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Durant la dictadura franquista va
formar part del Sindicat Democràtic d’Estudiants de Barcelona i de
l’Assemblea de Catalunya. Va participar en els primers moviments
pacifistes com a membre de Pax
Christi i en la creació del Casal de la

Josefina Castellví
Pau de Barcelona. L’estiu del 1976
va participar en l’organització de
la Marxa per la Llibertat i fou detingut a la Sénia per la Guàrdia Civil.
El 1977 va participar en la creació
de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat (ACSAR).

ACN

Va ser president de Justícia i Pau
de 2001 a 2014, cofundador de la
Xarxa Europea Contra el Comerç
d’Armes, promotor de la banca ètica a Catalunya i participant a diferents edicions del Fòrum Social Mundial. També va formar part

Josefina Castellví PIULACHS. La biòloga, oceanògrafa i escriptora Josefina Castellví i Piulachs va néixer a Barcelona l’any 1935.
Es va llicenciar en Ciències Biològiques a la Universitat de Barcelona el 1957, i fou reconeguda amb
un Premi Extraordinari. Aquell mateix any va aconseguir una beca
del Govern francès per estudiar
bacteris marins a la Universitat de
la Sorbona. A París s’especialitza
en oceanografia i participa de les
primeres expedicions oceàniques.
El 1984 es va convertir en la primera dona catalana —conjuntament amb Marta Estrada— que
va participar en una expedició internacional al Pol Sud. Aquest
mateix any va ser nomenada delegada del CSIC a Catalunya i dos
anys més tard va dirigir la coordinació de la presidència d’aquest
Consell. Entre 1987 i 1994 va viure a la Base Antàrtica Espanyola
a l’Illa de Livingston, els primers
dos anys com a coordinadora de
la instal·lació, i entre 1989 i 1994
com a directora. Posteriorment,
va ser gestora del Programa Nacional d’Investigació a l’Antàrtida.
Entre els anys 2000 i 2007 i entre
el 2012 i el 2016 va formar part del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, ocupant-ne
la vicepresidència en els períodes
2004-2007 i 2012-2016. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb distincions com la Creu de
Sant Jordi (2003), el premi Català
de l’Any (2013) o el Premi Nacional
de Cultura (2013).
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Ajuntament de

Santa Llogaia
d’Àlguema

n

7 de setembre de 2021

L’Alt Empordà celebra la
Diada Nacional de Catalunya

Bona Diada!

11 setembre
de

Redacció l llançà

A

gairebé tots els pobles
de l’Alt Empordà es farà algun acte relacionat
amb la Diada Nacional
de Catalunya. A continuació en
desgranarem alguns detalls:

L’Ajuntament de

Lladó

us desitja
una bona
Diada Nacional
de Catalunya

11 setembre
de

FIGUERES. A la capital de comarca es farà una ofrena floral per celebrar la Diada el dissabte, 11 de
setembre, a les 10 h. Es farà, com
en d’altres edicions, a la plaça de
Frederic Marès. A l’acte, que presentarà i conduirà la periodista
Gemma Visa, hi intervindran el
president d’Òmnium Eduard Cebrià, el filòleg figuerenc Joan Farrerós i l’alcaldessa de la ciutat,
Agnès Lladó.
EL PORT DE LA SELVA. El divendres, 10 de setembre, es farà una
marxa de torxes per la llibertat
que sortirà des de l’aparcament
del far, pel camí de Ronda a les
20.45 h. Un cop acabada la marxa es darà l’hissada de la senyera i es cantarà els Segadors, a les
21.45 h a la platja. Finalment, el
dissabte 11 de setembre hi haurà
un concert de cobla amb la Marinada, a les 19 h al passeig de Mar.
ROSES. L’Ajuntament de Roses
farà la lectura d’un manifest i tot
seguit hi haurà una audició de
sardanes amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Els actes de celebració es faran dissabte 11 de setembre, a les
22 ha la plaça Frederic Rahola. Cal
saber que l’entrada serà gratuïta,
però cal fer una reserva prèvia a la
pàgina web de l’Ajuntament: rosescultura.cat.

durant la jornada
es faran diferents
actes relacionats
amb la diada com
marxes populars o
concerts

CADAQUÉS. El municipi costaner organitza amb el Festival Indrets un concert que no deixarà
indiferent a ningú. Es farà el dissabte, a les 19 h, a la plaça 1 d’octubre, i es tracta del concert de
Joan Garriga, que és el fundador
de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú. Tal com expliquen
des de l’organització, Joan Garriga és una figura clau per entendre

l’evolució de la música popular del
segle XXI feta a Catalunya. El codescobridor de la Rúmbia —barreja de rumba i cúmbia amb denominació d’origen vallesana—,
ens presenta el seu nou treball El
ball i el plany. Un projecte construït en la intimitat del seu acordió on
hi caben el Mediterrani de l’havanera i el raï, el Carib del vallenato i el dub i tots els mars i tots els
mons que el públic es pugui imaginar. L’entrada serà gratuïta i hi
haurà aforament limitat. Tota la
informació i la reserva d’entrades
es pot fer a www.festivalindrets.
com.
LLANÇÀ. L’Ajuntament ha programat un parlament de l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, a la plaça Catalunya el dissabte a les 10.45 h. Tot seguit es farà
una ofrena floral al Monument de
Catalunya i tot seguit, cant coral.
A la plaça major, a les 12 h l’Agrupació Sardanista de Llançà oferirà
el Cant dels Segadors i sardanes
amb la Cobla Baix Empordà.
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Castelló d’Empúries celebra la Diada amb
un acte al pati del Palau dels Comtes
Els actes relacionats
amb la celebració de
l’11 de setembre es
faran el divendres, 10
de setembre

C

astelló d’Empúries és un
dels molts pobles que
enguany celebraran la
Diada Nacional de Catalunya. Tal com avança el consistori, els actes de la celebració es faran el divendres, 10 de setembre.
CELEBRACIÓ DE LA DIADA.
Com hem dit, el poble ha passat
els actes institucionals al divendres, la vigília de la Diada. El tret
de sortida serà la lectura d’un manifest que s’acompanyarà amb el
Cant dels Segadors. Un cop acabat, hi haurà l’actuació musical a
càrrec de Cristina Camposada i
de Josep Maria Soler. Els actes es
faran al Pati del Palau dels Comp-

L’acte institucional de l’any passat, a Castelló d’Empúries
tes, a partir de les 19 h.
RESERVA D’ENTRADES. Per poder seguir els protocols marcats
per la covid-19, per assistir a l’acte institucional de Celebració de

la Diada Nacional de Catalunya
de Castelló d’Empúries, cal fer
una reserva prèvia d’entrada, tot
i que l’accés és gratuït, a la web de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: www.castello.cat.

‘ELS SEGADORS’. És l’himne nacional oficial de Catalunya. Així va
establir la llei del 25 de febrer de
1993. Segons marca la història, el
seu origen data de la Guerra dels
Segadors, al segle XVII. L’himne

fa una crida per defensar la llibertat de la terra. Cal recordar que
la lletra actual és d’Emili Guanyavents i és datada de 1897, tot i
que alguns estudiosos expliquen
que l’himne utilitza elements de
tradició oral que ja havia recollit
anteriorment l’escriptor i filòsof
Manuel Milà i Fontanals el 1882.
La versió musical és de Francesc
Alió, que la va compondre el 1892
adaptant la melodia a la cançó ja
existent. I com a dada curiosa, la
primera versió enregistrada que
se’n conserva data del 1900. Diuen que rere l’himne s’hi pot trobar una cançó primitiva nascuda
a la sublevació de Catalunya del
1640: la guerra dels catalans contra el rei Felip IV, a la qual els pagesos van protagonitzar importants
episodis.
La cançó, però, va ser declarada
himne oficial de Catalunya gràcies
a una llei del Parlament de Catalunya de 17 de febrer de 1993, i el seu
registre sonor oficial va ser realitzat i divulgat l’any 1994.

52 diada de catalunya

HORA NOVA 2.628

n

7 de setembre de 2021

Ajuntament
d’Ordis

Bona Diada!

11 setembre
de

La Cobla Contemporània actuarà a Figueres

Ajuntament de

Torroella de Fluvià
Us desitja una
bona Diada Nacional

11 setembre
de

CONTEMPORÀNIA

AGENDA
figueres

A les 18 h. Concert de sardanes
amb la Cobla Contemporània.
Organitza el Foment Pep Ventura de Figueres.
agullana

A les 11 h. Actuació de l’esbart

dansaire Rocasagna de Gelida i
ofrena floral.
A les 18 h. Actuació l’orquestra
Versàtile, a la sala polivalent.

Ajuntament de

Sant Llorenç
de la Muga

Us desitja bona Diada

11 setembre
de

l’armentera

Audició de sardanes a Roses

AJ.ROSES

A les 22 h. Cantada d’havaneres

amb el grup Els Cantaires de l’Estany.
roses

A les 22 h. Acte de la Diada amb el
concert de les cobles Sant JordiCiutat de Barcelona.

LLOC: plaça Federic Rahola
la jonquera

A les 19 h. Sardanes a càrrec de la

Vila de la Jonquera.
LLOC: davant la Societat
viladamat

A les 10h. Pujada al Puig Segalar,
sortida des de la plaça.

LLOC: plaça 1 d’octubre
A les 12h. Lectura del manifest i

vermut a la plaça. Els actes s’or-

ganitzen conjuntament amb els
ajuntaments d’Albons, La Tallada, Verges, Garrigoles, Les Olives i Viladamat.
LLOC: plaça 1 d’octubre
colera

A les 8 i a les 18 h. Pujada de la se-

nyera a l’Ermita de Sant Miquel.
Audició de sardanes

Ajuntament de

Capmany
Us desitja una bona
Diada nacional

11setembre
de

Ofrena floral a la plaça de Frederic Marès de Figueres
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COLLA CASTELLERA DE FIGUERES

Redacció/ACN l barcelona

U

na de les tradicions catalanes més arrelades a
la nostra cultura són els
castellers, i és un dels
sectors que més està patint les
conseqüències de la covid-19. És
per això que la Coordinadora de
Colles Castelleres de Catalunya
(CCCC) demana urgentment al
Departament de Cultura que aprovi un protocol únic i específic per
al món casteller i es pugui així reprendre l’activitat amb un número
il·limitat de castellers, sempre que
es compti amb la pauta completa
de vacunació o s’aporti una prova
negativa. El Govern ja hauria informat la CCCC que el context sanitari no permetria aprovar aquest
protocol durant el mes d’agost,
però l’entitat espera que es treballi ara perquè el full de ruta pugui veure la llum «properament».
Amb tot, la Coordinadora lamenta
que malgrat s’està a l’espera del
protocol únic, no s’hagi aprovat un
protocol específic per a la diada de
Sant Fèlix, com ja es va fer per Sant

Demanen aprovar un
protocol únic per al món
casteller
Les colles retreuen a la Generalitat de Catalunya les traves que han
posat per fer una diada simbòlica
Joan a Valls. «És una evidència que
ens agradaria que els avenços haguessin estat més àgils», afirma la
Coordinadora, que veu amb «preocupació» com les mesures de flexibilització de la Cultura durant els
darrers mesos «no han facilitat la
recuperació dels castells».
LA DIADA CASTELLERA. Finalment, aquest cap de setmana, la
plaça de la Vila de Vilafranca del
Penedès s’ha tornat a omplir de
camises castelleres per celebrar

a l’alt empordà
hi ha diferents
colles, una és la
colla castellera de
figueres i l’altra, els
vailets de l’empordà

la diada de Sant Fèlix, però no s’hi
han alçat grans castells. Les tradicionals colles participants a la cita
han fet un acte reivindicatiu per urgir la Generalitat a definir un protocol que permeti aixecar construccions sense límit de persones. Les
colles de Vilafranca, Valls i Tarragona han criticat durament que
se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest dilluns, amb pilars de 5 amb grups
de 50 persones, mentre a les nits
proliferen les aglomeracions i bo-

tellots als carrers. «El Govern no ha
estat àgil, ni diligent, ni prou acurat», reivindicava l’alcalde la població, Pere Regull.
Davant el veto a fer els pilars amb
50 persones per Sant Fèlix, les colles s’han limitat a entrar a plaça
amb els tradicionals pilars de 4 caminant, i la diada ha estat marcada
per la falta dels grans castells que
sempre s’hi havien lluït.
TRADICIÓ CATALANA. Els castells són torres humanes que es
construeixen des de fa més de
dos-cents anys (se’n troben referències ja al segle XVIII) al Camp
de Tarragona i al Penedès, com a
resultat de l’expansió de la Muixeranga valenciana. A partir dels
anys 80 del segle XX, els castells
es van anar estenent progressivament per tot Catalunya, Catalunya Nord i les illes Balears, convertint-se en un símbol molt potent de
la identitat catalana.
A l’Alt Empordà hi ha diferents
colles castelleres: la més popular
és la de Figueres, però també hi ha
la Colla dels Vailets de l’Empordà.
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Ajuntament de

Masarac i
Vilarnadal

n

7 de setembre de 2021

L’ANC farà una de les seves
accions a Figueres

11 setembre Bona Diada!
de

L’Ajuntament de

Vila-sacra
Us desitja una
bona Diada
nacional de
Catalunya
de
setembre

11

Ajuntament de

Sant Pere
Pescador
Bona
Diada!

11 setembre
de

Ajuntament de

Vilabertran

Us desitja
una bona Diada

11 setembre
de

Redacció l figueres

L

’organització Assemblea
Nacional de Catalunya, a
causa de l’increment d’assistència prevista i la necessitat de garantir la mobilitat
per a multituds, ldecideix moure
l’escenari de la Diada fora del parc
de la Ciutadella, que romandrà
obert. Aquesta decisió s’ha pres
d’acord amb els departaments
d’Interior i de Salut de la Generalitat.
11 DE SETEMBRE. L’Assemblea
Nacional Catalana ha decidit traslladar l’escenari de l’11 de setembre davant de l’estació de França
per tal de poder garantir la seguretat de tots els participants. Per
responsabilitat, davant l’increment de l’assistència prevista,
l’entitat ha decidit que l’acte polític final tingui lloc fora de la Ciutadella per garantir la seguretat i la
mobilitat. A més, l’amplada de les
portes d’accés dificultarien una
entrada ordenada. Tanmateix, la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es comprometen a mantenir obert el parc de la Ciutadella
per tothom qui vulgui acabar-hi la
manifestació.
a les 17.14 h. Això vol dir que es
manté el recorregut previst i que
la manifestació serà en moviment.
La mobilització començarà a Urquinaona a les 17.14 h, baixarà per
Via Laietana, girarà pel passeig
d’Isabel II i continuarà per l’avinguda Marquès de l’Argentera fins
l’estació de França, a les portes
del parc de la Ciutadella, on es farà l’acte polític. Com destaquen
des de l’entitat, l’11 de setembre

la manifestació
principal de la
diada de catalunya
es farà a la
capital catalana,
barcelona
vol tornar a situar la independència al centre del debat polític i empènyer els partits i institucions a
fer-la efectiva.
ALTRES ACCIONS. L’Assemblea
Nacional Catalana ha presentat
també les accions de l’1, 2 i 3 d’octubre, i que formen part del cicle
de mobilitzacions que s’iniciarà
l’11 de setembre sota el mateix lema: Lluitem i guanyem la independència. El divendres 1 d’octubre a
la tarda, l’Assemblea convocarà
un acte polític a la Catalunya Nord
per reivindicar i reconèixer el paper dels catalans del nord en l’organització del referèndum. Un cop

finalitzat l’acte, una columna de
vehicles acompanyarà l’entrada
de les urnes a Catalunya. Aquesta marxa acabarà a Figueres on es
farà un concert. Part d’aquestes
urnes seran repartides arreu del
país, i el mateix divendres al vespre s’organitzaran actes a llocs on
hi va haver atacs rellevants o on
es van poder prevenir els atacs de
l’Estat espanyol amb imaginació
i creativitat. El dissabte 2 d’octubre es duran a terme tres marxes
simultànies (d’uns 20 km aproximadament) per reivindicar l’1
d’octubre i la independència, i
que començaran en diversos territoris dels Països Catalans. Cada
una conclourà amb un acte polític: Sant Julià de Ramis – Aiguaviva; Vinaròs – La Ràpita; municipi
de la Franja – municipi de Ponent.
Aquestes marxes comptaran amb
la col·laboració organitzativa d’entitats dels Països Catalans. I finalment, el diumenge 3 d’octubre tindrà lloc a Barcelona un acte polític
Y continua a la pàgina següent
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Ajuntament de

Garrigàs

Bona Diada!

11 setembre
de

Ajuntament
de Maçanet

de Cabrenys

Y continua a la pàgina següent

L’Ajuntament
desitja bona
Diada a tothom

amb l’objectiu que es retrobin totes les organitzacions que van fer
possible el 3 d’octubre en el marc
de la Plataforma 3 d’Octubre.
CATALUNYA NORD. Amb aquestes mobilitzacions l’Assemblea
pretén reivindicar el referèndum
del Primer d’Octubre com una victòria col·lectiva, reconèixer el paper de la Catalunya Nord en l’adquisició i el repartiment de les urnes, homenatjar els represaliats
per l’1-O. En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea ha explicat que «el procés independentista requereix una reactivació de la
mobilització constant i que la llibertat del país s’ha de treballar des
de tots els àmbits possibles». Ho
ha fet en una roda de premsa a la
plaça Catalunya de Barcelona, on
també ha deixat clar que aquest
cicle de mobilització ha de «tornar
a empoderar la ciutadania i empènyer les institucions a avançar cap

11 setembre
de

Una de les accions d’ACN de l’any 2019
a la independència de Catalunya».
PÀGINA WEB. L’Assemblea també ha fet pública avui la pàgina
web de la Diada d’enguany (diada.
assemblea.cat), on també hi ha un
espai reservat per a les mobilitzacions dels dies 1, 2 i 3 d’octubre.

ÀNGEL REYNAL

En aquest web tant les persones
particulars com les entitats i associacions es podran adherir al manifest d’aquest 11 de Setembre. A
més, s’hi trobarà tota la informació
de les diferents mobilitzacions, així com un espai per adquirir la samarreta de la Diada d’enguany.

L’Ajuntament de

Sant Miquel
de Fluvià
us desitja una bona
Diada Nacional
de Catalunya
L’ofrena floral de fa dos anys, a Figueres

À.REYNAL

11 setembre
de

