Dossier de premsa

Actes de la Diada Nacional de Catalunya 2018

El Govern i el Parlament celebren la Diada Nacional de
Catalunya amb un acte dedicat a la llibertat dels presos
polítics i exiliats i a la llibertat col·lectiva del poble a qui
representen


L’acte institucional tindrà lloc el proper dia 10 de setembre i
començarà al Parlament a les 20.30 hores amb la rebuda de la Flama
del Canigó, que es traslladarà a través d’una Marxa per la Llibertat
fins a la plaça Sant Jaume



La idea de l’acte és que una marxa encapçalada pels presidents de
la Generalitat i del Parlament porti la llum al Palau de la Generalitat
per retornar la força i l’esperança a les institucions, després d’uns
mesos de foscor i paràlisi imposades



Les delegacions del Govern a Catalunya i a l’exterior també
celebraran la Diada amb actes arreu del món

El Govern i el Parlament celebraran la Diada Nacional de Catalunya amb un acte
institucional conjunt que tindrà com a idea principal la llibertat dels presos polítics
i exiliats i la llibertat col·lectiva del poble a qui representen. L’onze de setembre
d’aquest any arriba després d’un curs excepcional i amb persones
empresonades o a l’exili per haver possibilitat l’exercici del dret a la llibertat que
tenen els pobles. És en aquest context que l’acte gira entorn a la idea de llibertat
amb una mirada crítica però amb esperit constructiu.
L’acte, creat i dirigit artísticament per Lluís Danés, tindrà lloc el proper dia 10 de
setembre i començarà, a les 20.30 hores al Parlament de Catalunya, on es rebrà
la Flama del Canigó, la llum que es renova cada any en arribar l’estiu i que
s’escampa pels Països Catalans. Serà des del mateix Parc de la Ciutadella que
s’iniciarà una marxa de llum, encapçalada pels presidents de la Generalitat i del
Parlament i que comptarà amb la participació d’altres autoritats i de la ciutadania
que s’hi vulgui afegir. Aquesta Marxa per la Llibertat passarà pel Born Centre
Cultural i acabarà a la plaça Sant Jaume per portar la llum a la seu del Govern
de Catalunya. A la mateixa plaça Sant Jaume es realitzarà un espectacle -en un
format més breu que anys anteriors- que pretén ser colpidor, potent i metafòric i
per això hi conflueixen diferents expressions artístiques i culturals, combinant
música, dansa i projeccions en pantalla o a la façana del Palau de la Generalitat.
Una combinació que té la finalitat d’explorar la llibertat, una idea polièdrica.
En el moment que la marxa de llum passi pel Born Centre Cultural, a les 21.00
hores, tindrà lloc la part més institucional de l’acte, que comptarà amb la formació
de la Guàrdia d’honor del Cos de Mossos d’Esquadra, la hissada de bandera i la
interpretació de El Cant de la senyera a càrrec del Cor Jove de l’Orfeó Català.
Seguidament, la Marxa per la Llibertat seguirà un recorregut a peu per portar, de
forma metafòrica, la llum fins la plaça Sant Jaume i el Palau de la Generalitat,
uns mesos després que la seu del Govern de Catalunya hagi estat en una foscor
i paràlisi imposades per l’aplicació de l’article 155. La llum simbolitza el retorn de
la força i l’esperança a les institucions, conscients que no hi som tots i que només
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som a mig camí. Quan la llum arribi a la plaça Sant Jaume, a les 21.45 hores, el
president de la Generalitat lliurarà la flama a un missatger per portar la llum dins
del Palau de la Generalitat. Quan s’obrin les portes de la seu del Govern de
Catalunya, en sortiran tots els artistes que participaran a l’acte des de la plaça.
L’escenografia de l’espectacle central remet a un bosc inert que amb cada
actuació s’anirà il·luminant fins deixar l’energia i la llum necessàries per acabar
el camí començat. Està prevista l’actuació d’un seguit d’intèrprets, des de
representants de la generació dels Setze Jutges fins els més joves de l’escena
actual, en un viatge que ens vol encarar cap al futur. Es cantaran cançons
centrades en la idea de la llibertat i adaptades expressament per l’acte sota la
direcció musical de Xavi Lloses. Alguns dels intèrprets, d’entre d’altres, seran
Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann i la col·laboració de Txarango. A
més de la música, hi participarà la ballarina Marta Carrasco i s’utilitzaran altres
expressions artístiques i plàstiques per tal de reforçar la idea central de llibertat.
Totes les actuacions estaran acompanyades per la música en directe d’una
orquestra, meitat simfònica i meitat cobla.
L’acte vol retre homenatge i donar suport als presos polítics i exiliats a través de
la lectura de textos escrits per autors catalans, d’entre els quals també hi ha els
que es commemoren aquest any com Pompeu Fabra, Maria Aurèlia Capmany,
Raimon Panikkar o Manuel de Pedrolo, entre d’altres. Aquest any es vinculen
aquestes commemoracions a la lluita per la llibertat que s’invoca. En el seu
conjunt, l’acte vol ser una descàrrega d’emocions, reivindicació i espectacle
audiovisual des del començament fins al final i està pensat perquè pugui ser
també retransmès per televisió.
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El cartell de la Diada 2018
El cartell de l’11 de setembre de 2018 vol reflectir la falta de llibertat d’expressió
que es viu en aquests moments a Catalunya a través de la imatge de les quatre
barres cobertes amb cinta adhesiva, element que simbolitza les boques tapades
de la censura. Aquesta és la primera Diada de recuperació de l’autogovern
després de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, i per això és el moment que
es comença a treure la cinta adhesiva amb la qual han volgut silenciar les
institucions nacionals.
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ALTRES ACTES DE LA DIADA

Dilluns, 10 de setembre


A partir de les 18.00 hores. Ofrena floral del president de la
Generalitat, Quim Torra, amb la formació de la Guàrdia d’honor del Cos
dels Mossos d’Esquadra al Fossar de les Moreres de Barcelona.



19.00 hores. Auditori del Parlament. Acte de lliurament de la Medalla
d’Honor del Parlament, en la categoria d’Or, a l'Associació de Mestres
Rosa Sensat.

Dimarts, 11 de setembre


9.00 hores. Ofrena floral del Govern, encapçalada pel president Torra,
al monument de Rafael Casanova de Barcelona.



9.05 hores. Ofrena floral de la Mesa del Parlament, encapçalada pel
president, Roger Torrent, al monument de Rafael Casanova de Barcelona.



De les 11.00 a les 20.00 hores. Jornada de portes obertes al Palau de la
Generalitat.



De les 10.00 a les 19.00 hores. Jornada de portes obertes al Palau del
Parlament.

ACTES DE LA DIADA ORGANITZATS A LES DELEGACIONS
Girona
Dimarts, 11 de setembre


9.00 hores. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, assisteix a l’ofrena floral a la
tomba de l’expresident de la Generalitat, Josep Irla.



11.00 hores. Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat a Girona
(Gironès).
Acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya,
organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Girona, la Diputació i la
Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Hi participarà el delegat
del Govern de la Generalitat, Pere Vila; l’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. La
cloenda musical de l’acte serà a càrrec de músics de la Girona Banda
Band (GBB).
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Lleida
Diumenge, 9 de setembre


12.00 hores. Turó de la Seu Vella de Lleida. Porta dels Bernats-Pont
llevadís (Segrià).
Acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya,
presidit pel conseller d’Interior, Miquel Buch, i comptarà amb la
participació del delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon
Farré.

Tarragona
Dijous, 6 de setembre


19.00 hores. Pati del Castell de Torredembarra. (Tarragonès).
Acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya
amb la participació del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, que farà
la glossa de la Diada.

Catalunya Central
Dilluns, 10 de setembre


11.00 hores. Monument de l’Onze de Setembre. Cardona (Bages).
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, participa a
l’acte de commemoració de la Diada al monument de l’Onze de Setembre
i en l’encesa de la flama de la resistència catalana custodiada per
Cardona.



19.30 hores. Cruïlla de la Rambla Davallades amb el carrer
Verdaguer. Vic (Osona).
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, participa a
l’ofrena floral davant la placa commemorativa del patriota osonenc
Francesc Macià “Bac de Roda”.

Dimarts, 11 de setembre


11.00 hores. Plaça Onze de Setembre. Manresa (Bages).
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, participa a
l’ofrena floral amb la corporació municipal i les entitats.

Terres de l’Ebre
Divendres, 7 de setembre


19.00 hores. Plaça Gerard Vergés. Tortosa (Baix Ebre).
Acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
Comptarà amb un parlament institucional del delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, i una conferència a càrrec de la
consellera de Salut, Alba Vergés. Pili Cugat i Carlos Lupprian oferiran una
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actuació musical amb temes del nou disc “Jocs d’Aigua”. L’acte es clourà
amb la interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya.

Alt Pirineu i Aran
Dilluns, 10 de setembre


11.00 hores. Plaça del Forn d’Isona. Isona i Conca dellà (Pallars
Jussà).
Acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
L’acte anirà a càrrec de la consellera de Justícia, Ester Capella. També hi
assistiran la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa
Amorós, i l’alcalde d’Isona i Conca Dellà i president del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, Constante Aranda.

Madrid
Dijous, 13 de setembre


19.30 hores. Jardins de la Delegació de Madrid.
Acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Madrid presidit
per la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi.
Obrirà l’acte la intervenció del Delegat del Govern a Madrid, Ferran
Mascarell, qui donarà també la benvinguda al públic i autoritats assistents.
A continuació, el programa inclourà una conferència-glossa, una
interpretació musical i el lliurament dels reconeixements Amic del
Blanquerna, enguany en la seva segona edició, que distingeixen a
aquelles persones que s’han significat amb el Centre Cultural-Llibreria
Blanquerna i les Aules de Català a Madrid.

ACTES DE LA DIADA ORGANITZATS A LES DELEGACIONS A
L’EXTERIOR
Delegació del Govern a la UE
Dimecres, 12 de setembre


18.30 hores. Espai Catalunya Europa de la Delegació del Govern
davant la UE
Recepció organitzada amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. La
recepció comptarà amb l’actuació de la violoncel·lista Laura Peribáñez
que estudia amb Jeroen Reuling al Conservatori Reial de Brussel·les.

Delegació del Govern a Suïssa
Diumenge, 9 de setembre
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Pendent d’hora. Seu del Casal Català de Lausana.
El delegat del Govern a Suïssa, Manuel Manonelles, assistirà a l’acte
organitzat pel Casal Català de Lausana amb motiu de la Diada Nacional
de Catalunya.

Dimarts, 11 de setembre


Durant el matí. Palau de Congressos de Ginebra (PALEXPO)
La delegació del Govern a Suïssa commemorarà la Diada Nacional de
Catalunya a l’estand de Catalunya “Study in Catalonia” que el Consell
Interuniversitari de Catalunya ha organitzat dins de la 30è congrés de
l’EAIE (European Association for International Education). Hi participaran
el delegat del Govern a Suïssa, Manuel Manonelles, i representants del
Consell Interuniversitari de Catalunya.

Dijous, 13 de setembre


18.30 hores. Socitété de Lecture de Ginebra.
La delegació del Govern a Suïssa organitza un acte de commemoració
institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la Société de Lecture de
Ginebra, institució històrica ginebrina que aquest any celebra el seu
bicentenari. Hi assistiran representants de les comunitats catalanes
presents a Suïssa, representants polítics locals i de la societat ginebrina i
helvètica (món acadèmic, de la comunicació, de les arts, etc.) i de l’entorn
internacional de Ginebra. També hi participarà una àmplia delegació del
sistema universitari català que es trobarà a Ginebra aquells dies en motiu
del congrés de l’ European Association for International Education.

Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda
Dilluns, 10 de setembre


19.30 hores. Westminster. Londres.
El delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, Sergi Marcén, assistirà a un
concert de la Coral Catalana a Londres i el Cor Llundain London a
Westminster organitzat per l’All-Party Parlamentary Group on Catalonia.

Divendres, 14 de setembre


19.00 hores. Edimburg.
Acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya organitzat
conjuntament amb la comunitat catalana d’Escòcia.
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