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- Nota de premsa -

Prop d’un centenar d’entitats molletanes participen en
l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya
L’Onze de Setembre d’enguany ha comptat amb la participació de 98
entitats de la ciutat, superant la d’anys anteriors. L’hissada de la senyera i
l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, obra de l’artista molletà
Cesc Bas, han estat els actes centrals de la Diada Nacional a la ciutat de
Mollet del Vallès.
La celebració institucional de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany ha
tingut un alt grau de seguiment tant per part de les associacions i entitats
molletanes, com de la ciutadania, en general. L’acte commemoratiu ha
transcorregut amb tota normalitat en un ambient festiu però, també,
reivindicatiu.
“Avui, amb la celebració de la Diada, seguim reivindicant tot allò que ens
defineix: llengua, institucions, una cultura i una manera de fer que va forjar-se
fa milers d’anys i va prendre forma de manera inequívoca fa més de deu
segles”, ha manifestat Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès, en la seva
intervenció.
L’acte ha comptat amb la participació de la Banda de Joves Músics que ha
interpretat fragments de La Moreneta, d’Antoni Carcellé; L’Empordà, d’Enric
Morera; L’Emigrant, d’Amadeu Vives; i Al vent, de Raimon. Durant la
celebració, dues nenes del Club Patinatge Artístic Mollet han estat les
encarregades de la hissada de la senyera, que ha anat acompanyada d’una
emotiva interpretació d’El Cant de la Senyera, a càrrec de les veus de la coral
Estoc de Veus. L’acte ha finalitzat amb les interpretacions corals de L’estaca,
de Lluís Llach; Al Vent, de Raimon; i Bon dia, de Lluís Gavaldà.
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