
La Diada de l’Onze de Setem-
bre a la capital del Bages estarà de-
dicada, enguany, a les Bases de
Manresa. L’acte institucional se
celebrarà a les 11 del matí a la pla-
ça Onze de Setembre. Els parla-
ments aniran a càrrec dels comis-
saris de la commemoració del
125è aniversari de les Bases, Fran-
cesc Comas i Jordi Rodó.

L’Ajuntament de Manresa ha
recordat, per acord de ple del 18
de juliol del 2013, la simbologia
que presidirà l’acte és l’estelada.
L’Ajuntament també forma part
de l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI). No hi

haurà, doncs, unitat política
quant a grups municipals, com els
darrers anys. A l’acte també hi
haurà una representació del Go-
vern de la Generalitat a la Catalu-
nya Central i del Consell Comar-
cal del Bages.

L’acte s’iniciarà amb un ball
d’homenatge a la Diada a càrrec
de l’Esbart Manresà de l’Agrupa-
ció Cultural del Bages. Es tracta

d’una dansa sòbria creada pel co-
reògraf Joan Serra i el músic Jau-
me Arnella. Té l’objectiu de mani-
festar el reconeixement a perso-
nes i institucions, i donar la ben-
vinguda.

A continuació hi haurà els par-
laments de Francesc Comas i Jor-
di Rodó, i seguidament el de l’al-
calde de Manresa, Valentí Jun-
yent. Després hi haurà les ofrenes
florals de l’Ajuntament, institu-
cions i entitats manresanes que
s’hi adhereixin.

Finalment, s’interpretarà Els
segadors amb la participació de
diferents corals de la ciutat. Hi
haurà la Capella de Música de la

Seu, el cor parroquial de Sant Jo-
sep del Poble Nou, la Coral Eswèr-
tia, la Coral Font del Fil i l’Orfeó
Manresà, dirigides per Antoni  
Garriga. Per acabar, totes les per-
sones que ho vulguin podran ba-
llar sardanes, amb la col·laboració
de sardanistes del Grup Sardanis-
ta Dintre del Bosc i del Grup Sar-
danista Nova Crida. 

L’Ajuntament convida les enti-
tats i associacions de la ciutat a
participar a l’acte i adherir-se a
l’ofrena floral. Per garantir una
bona organització, es demana a
les entitats que tinguin previst fer-
ne, que ho comuniquin com a
màxim divendres, dia 8 de setem-
bre, al telèfon 93 8782313 o a
l’adreça protocol@ajmanresa.cat. 
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L’acte institucional de la
Diada estarà dedicat als 125
anys de les Bases de Manresa
L’Ajuntament convida entitats i associacions a participar a l’ofrena floral
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L’ofrena floral es tornarà a repetir en l’acte institucional de l’11-S

Els comissaris del 125è
aniversari de les Bases,
Francesc Comas i Jordi Rodó,
faran els parlaments

«Per la República dels drets so-
cials» és el títol de l’acte que se ce-
lebrarà aquest divendres a la pla-
ça del mercat de la Sagrada Famí-
lia, organitzat per Esquerres per la
Independència i Manresa pel Sí.

Hi intenvindran la diputada
d’Esquerra republicana Anna
Simó; David Fernàndez, de la
CUP; i Teresa Forcades, de Procés
Constituent. Tots tres ponents
parlaran sobre el tema i també
respondran les preguntes que els
pugui adreçar el públic sobre els
drets socials que hauria de garan-
tir una República catalana. L’acte
es complementarà amb música
en directe.

Un equip del canal de televisió
francoalemany Arte serà a la xer-
rada de divendres a Manresa per
filmar un documental sobre la re-
ligiosa Teresa Forcades i la seva
participació en les lluites socials i
per la indepedència.
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Fernàndez, Forcades i Simó
contestaran preguntes del
públic sobre la República
Un equip de televisió
francoalemany serà a
Manresa per fer un
seguiment a Forcades
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Teresa Forcades

El barri de Viladordis celebrarà
aquest cap de setmana la seva fes-
ta major. Començarà dissabte a
les 6 de la tarda amb tallers per a
infants a càrrec de Hans Bösch. Es
rememorarà l’antic Viladordis
amb maquetes de cases antigues
fetes amb fang.

A les 9 del vespre hi haurà una
botifarrada popular seguida de
ball amb l’actuació del músic

Raül. La vetllada es clourà amb
música disco. L’entrada serà gra-
tuïta.

Ja diumenge a la 1 del migdia hi
haurà un festival de dansa tradi-
cional amb l’actuació del Casal
Cultural Dansaires Manresans. A
continuació, vermut popular.

Les activitats s’acabaran el dia
11 a les 11 del matí amb una missa
en sufragi pels difunts de Vilador-
dis del darrer any.
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Viladordis començarà la festa
major amb un taller per a infants
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