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Granollers celebra un Onze de
Setembre sense pluja i amb menys
mostres reivindicatives
Crits per la llibertat dels presos polítics i pel retorn del llaç groc a l'ajuntament
A l'últim moment, però la Diada a Granollers ha esquivat la pluja. La Plaça Onze de Setembre s'ha
omplert per commemorar una altra diada nacional, i ho ha fet amb bon temps, ball, música i les
habituals ofrenes florals de partits polítics, sindicats i entitats esportives i socials, però amb menys
mostres reivindicatives que altres anys.

Institucions, partits polítics, sindicats i entitats han participat en l'ofrena floral de la #Diada2019
(https://twitter.com/hashtag/Diada2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a Granollers. La
música ha anat a càrrec del grup de veus Ensemble Aedea i el ball de l'homenatge de l'
@esbartgra (https://twitter.com/esbartgra?ref_src=twsrc%5Etfw) ? T. Torrillas
pic.twitter.com/jMuJdfRXuO (https://t.co/jMuJdfRXuO)
? granollers (@granollers) September 11, 2019
(https://twitter.com/granollers/status/1171724105793638400?ref_src=twsrc%5Etfw)

El procés polític que es viu a Catalunya ha tornat a estar ben present a la Diada granollerina.
Durant l'acte s'ha llegit el ban
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30039/josep/mayoral/espera/sentencia/justa/p
resos/politics) que l'alcalde, Josep Mayoral, va publicar dilluns i en què diu que espera "una
sentència justa" per als presos polítics. En un moment determinat un grup de persones ha cridat a
Mayoral que torni a posar el llaç groc a l'ajuntament
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/29894/ajuntament/granollers/no/tornara/penjar
/llac/groc) . A més, després de fer l'ofrena floral, Òmnium ha cridat en favor de la llibertat dels
presos polítics, una reivindació amb què els ha acompanyat bona part del públic assistent.

VÍDEO Crits de "llibertat presos polítics" durant l'ofrena de la Diada a Granollers; informa
@jaumevb (https://twitter.com/jaumevb?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/PRJLJyol05
(https://t.co/PRJLJyol05) #Diada2019
(https://twitter.com/hashtag/Diada2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/oDKXxWhFwE (https://t.co/oDKXxWhFwE)
? NacióGranollers (@NacioGranollers) September 11, 2019
(https://twitter.com/NacioGranollers/status/1171730729304301568?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Entre els partits assistents no hi havia Ciutadans
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30029/ciutadans/granollers/no/participara/acte
s/institucionals/diada) , que ja va anunciar que no participaria a la jornada, ni la CUP, que ha
explicat que no volien estar al costat "dels del 155". Sí que han fet públiques les seves
reivindicacions amb una gran estelada -de les poques que hi havia durant l'acte- en un edifici
proper.

Avui és #Onze19 ( https://twitter.com/hashtag/Onze19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , tothom
al carrer!
Aquest any hem decidit no estar l'acte institucional de #Granollers
(https://twitter.com/hashtag/Granollers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) amb els del 155, però sí
hem fet present a la plaça la nostra reivindicació: desobeïm per la
independència!#OrganitzemPoderPopular
(https://twitter.com/hashtag/OrganitzemPoderPopular?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/knEc1YXt6l (https://t.co/knEc1YXt6l)
? CUP Granollers (@CUPGranollers) September 11, 2019
(https://twitter.com/CUPGranollers/status/1171707389290020864?ref_src=twsrc%5Etfw)

Sí que han estat a l'acte Súmate, que hi ha participat per primera vegada, i Òmnium.
El tradicional Ball de l'Homenatge, per part de de Clàudia Ribó i Pere Illa de l'Esbart Dansaire de
Granollers, i la música del grup de veus Ensemble Aedea, que han interpretat Havanera del
Vallès i la sardana La Moreneta, han posat l'emotivitat a la jornada.

VÍDEO Membres de l'@esbartgra (https://twitter.com/esbartgra?ref_src=twsrc%5Etfw) han
interpretat el Ball d'Homenatge durant l'acte de commemoració de l'Onze de Setembre a
Granollers; informa @jaumevb (https://twitter.com/jaumevb?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/PRJLJyol05 (https://t.co/PRJLJyol05) #Diada2019
(https://twitter.com/hashtag/Diada2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/bwRzh6tkDx (https://t.co/bwRzh6tkDx)
? NacióGranollers (@NacioGranollers) September 11, 2019
(https://twitter.com/NacioGranollers/status/1171733910277054465?ref_src=twsrc%5Etfw)

L'acte ha acabat amb el cant dels Segadors.

VÍDEO El cant dels Segadors ha servit per acabar l'acte de la Diada de l'Onze de Setembre a
Granollers; informa @jaumevb (https://twitter.com/jaumevb?ref_src=twsrc%5Etfw)
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https://t.co/PRJLJyol05 (https://t.co/PRJLJyol05) #Diada2019
(https://twitter.com/hashtag/Diada2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/ugxfchR3lt (https://t.co/ugxfchR3lt)
? NacióGranollers (@NacioGranollers) September 11, 2019
(https://twitter.com/NacioGranollers/status/1171735672488677376?ref_src=twsrc%5Etfw)

Tot i el bon temps d'aquest dimecres, la pluja va fer la guitza a alguns dels actes que s'havien de
fer ahir dimarts al vespre. L'acte popular que s'havia de fer a la Plaça Onze de Setembre es va
traslladar a la Sala Tarafa.

?? IMPORTANT CANVI PER LA ????????? a la SALA TARAFA c/Corró, 47?????
?Dimarts 10.9.19 VIGILIA??
21:30h Acte Popular a la Plaça #11S
(https://twitter.com/hashtag/11S?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de #granollers
(https://twitter.com/hashtag/granollers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) amb la participació
d'Enric Majó Actor i L'Ivette Nadal Cantant @IvetteNadal
(https://twitter.com/IvetteNadal?ref_src=twsrc%5Etfw) No hi falteu??#11s2019
(https://twitter.com/hashtag/11s2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @ANCgranollers
(https://twitter.com/ANCgranollers?ref_src=twsrc%5Etfw) @assemblea
(https://twitter.com/assemblea?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/FxKKQtOTCB
(https://t.co/FxKKQtOTCB)
? ANC Granollers (@ANCgranollers) September 10, 2019
(https://twitter.com/ANCgranollers/status/1171234584241016844?ref_src=twsrc%5Etfw)

En canvi, sí que es va poder celebrat el tradicional pa amb tomàquet previ a la Diada.

La colla de @JxGranollers (https://twitter.com/JxGranollers?ref_src=twsrc%5Etfw) escalfem
motors sopant sota la Porxada. A punt per la Diada Nacional de Catalunya!
pic.twitter.com/iH7Rs09qEX (https://t.co/iH7Rs09qEX)
? Àlex Sastre ? (@alexsastre83) September 10, 2019
(https://twitter.com/alexsastre83/status/1171517845177417728?ref_src=twsrc%5Etfw)
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