
10-18h. Jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat de Catalunya.

ACTE INSTITUCIONAL AL PARC DE LA CIUTADELLA DE BARCELONA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

11.30h. Plaça de la Cascada

SOLEMNE DESFILADA DE LA FORMACIÓ DE GALA 
DELS MOSSOS D'ESQUADRA

“Marxa dels Armats” de Manresa.

Arranjaments de MANEL CAMP.

OFERIMENT DE LA BANDERA

Per l’Il·lm. Sr. VALENTÍ JUNYENT, alcalde de la ciutat 

de Manresa, en representació dels alcaldes de Catalunya.

CANT DE LA SENYERA

Interpretat per l'ORFEÓ LLEIDATÀ (150è aniversari)

Director: Pedro Pardo. 

SANTIAGO RUSIÑOL (150 anys del seu naixement)

LLUÍS SOLER llegeix un fragment del discurs 

inaugural de la Tercera Festa Modernista de Sitges.

LA MOIXIGANGA DE SITGES

Interpretada i ballada per l'AGRUPACIÓ DE BALLS 

POPULARS DE SITGES.

JACINT VERDAGUER 

(125 anys de la publicació de L’Atlàntida)

ROGER MAS canta “Al Cel”.

JOAN MARAGALL

ÀNGELS POCH llegeix “La ciutat del perdó”.

CENTENARI de l’IEC (secció filològica)

MÀRIUS SERRA explica l’evolució de la llengua 

durant aquest segle.

JOSEP MARIA DE SAGARRA 
(50 anys de la seva mort)

ESTER FORMOSA canta “Vinyes verdes vora el mar”,

musicada per OVIDI MONTLLOR. 

Músics: MAURICI VILLAVECCHIA, MATTHEW SIMON

i HORACIO FUMERO. 

Dansa: DAMIÁN MUÑOZ i VIRGINIA GARCÍA.

JOSEP PLA (30 anys de la seva mort)

JAUME SUBIRÓS, JOSEP ROCA i CARME RUSCALLEDA 

llegeixen fragments de “El que hem menjat”.

PERE QUART (25 anys de la seva mort)

ORIOL BROGGI llegeix el poema “Romanç Miserable”.

“CANÇÓ DEL LLADRE” (Cançó tradicional catalana)

Cantada per GIORGIO CONTE i JOAN ISAAC.

WALTER PORRO a l'acordió.

ROCK CATALÀ (20è aniversari del concert 
al Palau Sant Jordi).

CARLES BELDA, MARC SERRATS i JORDI REIXACH 

fan versions de temes de Sau -Boig per tu-, 

Sangtraït -L'home que volia ser ocell-, 

Sopa de Cabra -L'Empordà- i Els Pets -S'ha acabat-.

ELS SEGADORS

L’ORFEÓ LLEIDATÀ interpreta l’himne 

nacional de Catalunya.

L’acte serà presentat per la periodista Ariadna Oltra.

Direcció artística a càrrec de Joan Ollé.
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Dos homes van assaltar la dona dins de l’ascensor de casa seva

Roben els diners que havia tret 
del banc a una àvia de la Garriga
La Garriga

EL 9 NOU

Dues persones van robar 
uns 350 euros a una dona de 
78 anys a l’ascensor de casa 
seva, al centre de la Garriga. 
Els fets van passar aquest 
dilluns cap a les 11 del matí 
al passeig dels Til·lers. El 
robatori es va produir poca 
estona després que la víctima 
anés a una entitat financera 
per treure diners del compte 
corrent, segons han confir-
mat fonts de la Policia Local 
a EL 9 NOU. 

Els dos homes, que havien 
seguit la dona des del banc, 
van entrar amb la dona a 
l’ascensor i, un cop a dins, li 
van posar la mà a la bossa de 
mà i li van prendre els diners 
sense causar-li ferides. Des-
prés van fugir del lloc i, per 

ara, no han pogut ser detin-
guts. La dona va presentar la 
denúncia dimarts. 

CAS AÏLLAT

Segons la Policia Local de 
la Garriga, es tracta d’un fet 
aïllat al poble. Tot i això, la 
policia recomana a les per-
sones grans que estiguin 

alerta quan vagin al banc per 
retirar diners i, si pot ser, 
que hi vagin acompanyades 
d’altres persones per evitar 
aquests robatoris. Els lladres 
acostumen a cometre aquests 
robatoris a principi de mes 
quan moltes persones grans 
van a les entitats financeres 
per retirar els diners de la 
paga mensual.

Crema material i 
un cobert exterior 
d’un ferroveller 
de Granollers
Granollers

Fins a 12 dotacions dels Bom-
bers van treballar per apagar 
un foc que va cremar mate-
rial acumulat a l’exterior de 
l’empresa Ferimet, situada 
al peu de la carretera Inter-
polar, al sud de Granollers, la 
matinada de dilluns. El foc, 
que es va detectar poc abans 
de les 5 de la matinada, tam-
bé va afectar un cobert exte-
rior de l’empresa, segons han 
explicat els Bombers. No hi 
va haver cap persona ferida. 
Amb l’ajuda de maquinària, 
els Bombers van anar remu-
llant la zona cremada per evi-
tar que l’incendi, que es va 
donar per controlat a 1/4 de 7 
del matí, s’escampés.

Cremen 3.000 
metres quadrats de 
matolls en un solar a 
Sant Celoni
Sant Celoni

Un incendi va cremar aquest 
dijous al matí uns 3.000 
metres quadrats de matolls 
en una parcel·la urbana de 
Sant Celoni. El foc es va 
detectar cap a 1/4 de 12 del 
migdia entre els carrers 
Marinada i Lluís Companys. 
Segons han explicat fonts 
dels Bombers, tot i la proxi-
mitat amb alguns habitatges, 
no es va haver de desallotjar 
cap persona. Una dotació 
dels Bombers va treballar per 
apagar les flames durant uns 
45 minuts.

Un ferit lleu en un foc 
en una nau de Llerona
Llerona

EL 9 NOU

El vigilant de seguretat va 
patir ferides lleus durant 
l’incendi que la matinada de 
dilluns va afectar les instal-
lacions d’una empresa situa-
da al carrer Itàlia del polígon 
industrial del Pla de Llerona, 
a les Franqueses. L’home, 
que va ser qui va donar l’aler-
ta als bombers, va inhalar la 
pols de l’extintor que va fer 
servir per intentar apagar el 

foc. Va ser traslladat a l’Hos-
pital General de Granollers.

Els Bombers van rebre 
l’alerta poc després de la 1 de 
la matinada de dilluns. Qua-
tre dotacions van treballar 
per apagar les flames, que van 
calcinar un palet, on hi havia 
plàstics i material d’obra. 
El foc també va afectar dos 
palets més on hi havia totxa-
nes i pintures i tota la nau va 
quedar afectada pel fum. Els 
Bombers van poder extingir 
el foc en uns 20 minuts.


