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Dansa, música i flors per commemorar 
la Diada Nacional de Catalunya a 
Montornès 
 
Un any més, el monòlit de l'Onze de Setembre serà el punt de 
trobada per a la commemoració de la Diada. Com a novetat, 
l'Esbart Dansaire de Montornès actuarà a l'acte institucional de 
l'11 de setembre.  
 
La música i els balls tradicionals tornaran a ser presents en la commemoració 
de la Diada Nacional de Catalunya a Montornès. 

La jornada començarà a les 11 h amb la hissada de la senyera que hi ha al 
costat del monòlit de l'Onze de Setembre, als jardins de l'Ajuntament, amb 
l'acompanyament del Cant de la Senyera a càrrec de la coral de la Societat 
Coral La Lira i la cobla Foment del Montgrí. A continuació, l'Esbart Dansaire de 
La Lira ballarà Les Majorales d'Ulldemolins i la Coral La Lira cantarà Muntanyes 
de Canigó i Bella Ciao. 

Tot seguit, i per primera vegada, l'Esbart Dansaire de Montornès actuarà a la 
Diada amb la dansa Ball de l'Homenatge. Des de la seva constitució l'any 
passat, l'entitat ha impartit tallers infantils i per a adults i ha col·laborat amb 
diverses associacions del poble. 

Després de les ofrenes florals i la lectura del manifest per part de l'alcalde Jose 
A. Montero, la coral i la cobla Foment del Montgrí interpretaran plegades 
l'himne nacional Els Segadors. 

L'acte es clourà amb una ballada de sardanes. El repertori inclourà temes com 
la sardana El meu Montornès, de l'autor Jordi Molina amb lletra de Pilar Casilla 
i adaptació per a coral i piano de Carles Rosat, i la sardana de La Remençada, 
del compositor Xavier Baurier. La primera es va estrenar el 1997, mentre que la 
segona es va crear 20 anys més tard, el 2017. 
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