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EL CARTELL DE 
LA DIADA 2022
Per primera vegada, la imatge institucional 
de la Diada ha sorgit d’una acció participativa 
amb què s’ha volgut reivindicar el talent 
creatiu del país. 

Amb l’objectiu de palesar el suport 
institucional als artistes i professionals, s’ha 
impulsat un concurs per a la creació d’una 
imatge única que representi i exalti els valors 
cívics de la Diada Nacional. 

En aquest concurs s’han presentat 104 
portfolis anònims, dels quals 82 van ser 
admesos a la convocatòria. D’aquests, un 
jurat expert conformat per tres professionals 
del sector i tres membres de la Generalitat i 
el Parlament, han seleccionat deu portfolis  
presentats anònimament per professionals 
del sector del disseny gràfic i la comunicació 
visual.

Als deu finalistes se’ls ha encarregat dissenyar 
una proposta gràfica que inclogués el cartell 
i algunes aplicacions derivades per donar 
resposta visual a les necessitats de la Diada 
d’enguany. 

L’estudi 131, guanyador del concurs, ha 
estat l’encarregat de crear la identitat gràfica 
dels actes de commemoració de l’Onze de 
Setembre amb què es fa partícip de l’efemèride 
tota la ciutadania de Catalunya. 

Aquest concurs s’ha organitzat també amb 
l’assistència i suport de l’Associació de 
Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics del 
FAD (ADG-FAD), per la seva experiència i 
reconeixement dins del sector.

MOSTRA DE 
CARTELLS ALS 
JARDINS DEL 
PALAU ROBERT
Del 6 a l’11 de setembre, al Palau Robert es 
podran veure totes les propostes presentades 
pels deu estudis professionals que han quedat 
finalistes en el concurs del cartell de la Diada.

L’acte de presentació de la mostra es durà 
a terme el mateix dia de la inauguració de 
l’exposició, el 6 de setembre, a les 19 h als 
jardins del Palau Robert. 

http://131.gd/
https://www.adg-fad.org/
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GUANYADOR 
DEL CONCURS. 
ESTUDI 131
El cartell de la Diada 2022 de l’estudi 131 vol 
honorar la feina de totes aquelles persones que 
ens han precedit, tant en el camp cultural com 
en la reivindicació política i social. 

El cartell d’enguany reivindica la figura de 
Joana Raspall (Barcelona, 1913 – Sant Feliu 
de Llobregat, 2013), reconeguda lexicòloga, 
popular per la seva obra poètica infantil i per a 
adults, teatre, contes i novel·les.

La solució formal del cartell arrenca de les 
arrels de la nostra història recent, prenent com 
a punt de partida les tipografies informals i 
vernaculars dels cartells, pancartes, murals i 
pintades polítiques típiques de manifestacions 
i actes diversos del segle XX.

Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort, que l’aire és teu.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.
La terra té per a tothom
camins oberts.
Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!

Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

 
Endavant!  
    Joana Raspall i Juanola
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7 DE SETEMBRE DE 2022 
A LES 20:30H
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LLIURAMENT DE 
LA MEDALLA 
D’OR DE LA 
GENERALITAT 
A ROSER 
CAPDEVILA I A 
ANTONI VILA 
CASAS, AL PARC 
DELS COLORS 
DE MOLLET DEL 
VALLÈS  
Els actes institucionals amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya s’iniciaran, com l’any 
passat, amb el lliurament de la Medalla d’Or 
de la Generalitat de Catalunya, que enguany 
tindrà lloc dimecres, 7 de setembre, al Parc 
dels Colors de Mollet del Vallès. El Govern, 
a proposta del president Pere Aragonès i 
Garcia, ha concedit enguany la Medalla d’Or 
a la il·lustradora Roser Capdevila i Valls i a 
l’empresari farmacèutic i mecenes cultural 
Antoni Vila Casas.

La cerimònia s’iniciarà a les 20.30 hores amb 
la hissada de la senyera per part de la formació 
de guàrdia d’honor del Cos de Mossos 
d’Esquadra i la interpretació del Cant de la 
Senyera, a càrrec del cor Estoc de Veus, de 
Mollet del Vallès, i del Quartet Brossa.

A continuació, la periodista Laura Sangrà 
pronunciarà unes paraules sobre els 
guardonats. Llicenciada per la Universitat 
Pompeu Fabra en Traducció i Interpretació 
i en Periodisme, Laura Sangrà treballa 
com a periodista cultural des de l’any 2004. 
És presentadora i reportera de Betevé, 
amb un interès particular per la moda, 
la indumentària i les tendències. També 
col·labora habitualment al diari Ara. Abans, 
havia estat presentadora d’arts plàstiques 

i visuals del programa Tria 33, a Televisió 
de Catalunya, i també havia treballat a les 
agències de notícies EFE i Europa Press.

Tot seguit, el president Aragonès lliurarà 
les medalles als dos guardonats, que 
pronunciaran unes paraules. La cerimònia de 
lliurament es clourà amb el discurs del cap 
de l’Executiu. En acabar, la cantant Sandra 
Bautista i el Quartet Brossa interpretaran 
l’Himne Nacional de Catalunya.

La cerimònia tindrà lloc a Mollet del 
Vallès, en el marc de la línia del Govern de 
descentralitzar els actes de lliurament de 
guardons, com la Medalla d’Or o la Creu de 
Sant Jordi, fora de la ciutat de Barcelona per 
acostar-los més a la ciutadania.

El Parc dels Colors de Mollet va ser dissenyat 
pels arquitectes Enric Miralles i Benedetta 
Tagliabue. Es va inaugurar el 2001 en un acte 
que va ser un homenatge a Miralles. El parc es 
va projectar per connectar els barris de Santa 
Rosa, Plana Lledó i Can Borrell com un espai 
de trobada on passejar lliurement, sense cap 
tanca ni barrera que ho limiti. Els paviments 
del parc són de diversos colors i tipus, com 
les procedències, les parles i les edats de les 
persones que avui hi passegen. Els bancs són 
de formes ondulades, com les muntanyes de 
Montserrat, que es veuen en dies clars des de 
Mollet. I les bases dels bancs, de formigó, totes 
diferents, tenen formes d’animals.
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LA MEDALLA  
D’OR DE LA 
GENERALITAT 
El guardó, que és la màxima distinció 
honorífica que atorga la Generalitat, reconeix 
enguany l’excel·lència cultural del nostre 
país, en les seves diverses disciplines, i ho fa 
premiant dues persones que han treballat 
incansablement per reivindicar l’art català 
aquí i arreu del món.

El Govern va acordar el 26 de juliol atorgar 
la Medalla a Roser Capdevila per honorar 
la trajectòria de la il·lustradora catalana, 
coneguda internacionalment pels personatges 
de Les Tres Bessones, i a Antoni Vila Casas 
per distingir aquest mecenes cultural pel seu 
compromís amb el país i la seva capacitat 
catalitzadora de la riquesa artística de 
Catalunya. L’obra de Roser Capdevila ha estat 
traduïda a 35 llengües i la sèrie de dibuixos 
animats de les populars germanes s’ha emès 
a 158 països. És un exemple de l’èxit que 
es pot assolir amb l’audiovisual català i un 
referent en aquest àmbit. Per la seva banda, 

Roser Capdevila Antoni Vila Casas

Antoni Vila Casas, amb la creació d’una xarxa 
d’espais museístics en diversos punts de la 
geografia catalana, ha aconseguit apropar l’art 
contemporani al conjunt de la ciutadania. 

Les Medalles d’Or de la Generalitat de 
Catalunya es van crear el 1978 per distingir 
aquelles persones que han prestat serveis 
eminents i extraordinaris a Catalunya en els 
àmbits polític, social, econòmic, cultural o 
científic.
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ROSER 
CAPDEVILA
 

Roser Capdevila i Valls va néixer a 
Barcelona el 23 de gener de 1939. Va 
estudiar Belles Arts a l’escola Massana 
de Barcelona. Tècnicament, ha treballat 
especialment l’estampació sobre tela, la 
pintura a l’oli i l’aquarel·la i ha participat en 
diverses exposicions, tant individuals com 
col·lectives. 

L’any 1980 va decidir centrar-se només a 
escriure i il·lustrar llibres, preferentment 
infantils, així com obres de divulgació o 
entreteniment dirigides a joves i adults. El 
1983, inspirant-se en les seves tres filles, 
Teresa, Anna i Helena, va crear Les Tres 
Bessones, la seva obra més coneguda 
internacionalment. Paral·lelament, el 1990 
va començar a col·laborar amb la productora 
Cromosoma en la producció de la sèrie de 
dibuixos animats Les Tres Bessones, que s’ha 
emès en 158 països.

Al llarg de la seva carrera, ha publicat més de 
400 títols i ha escrit i dibuixat per a empreses 
editorials de França, Alemanya, Àustria, 
Itàlia, Canadà, Bèlgica, països escandinaus o 
el Japó.

Ha rebut nombroses distincions, entre les 
quals destaquen: el Premi Serra d’Or, el 
1982 i el 1983; el Premi d’Il·lustració de la 
Generalitat de Catalunya, el 1984; el Premi 
Nacional de l’Audiovisual del Departament 
de Cultura, el 1999; la Medalla Francesc 
Macià de la Generalitat de Catalunya, el 
2002; la Creu de Sant Jordi, el 2004; el Premi 

Trajectòria, atorgat pel Gremi d’Editors 
de Catalunya, el 2005; la Medalla d’Or de 
la Ciutat de Barcelona al mèrit artístic, el 
2006; la Medalla d’Or de les Belles Arts del 
Ministeri de Cultura, el 2009, i la Medalla 
d’Honor del Parlament de Catalunya, el 
2010.

El 2011 va donar el seu llegat, format per 
més de 3.000 dibuixos, litografies, gravats i 
contes, a la Biblioteca de Catalunya.
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ANTONI VILA 
CASAS

Antoni Vila Casas va néixer a Barcelona el 27 
de novembre de 1930, en el si d’una família 
de la burgesia dedicada a la indústria tèxtil. 
Llicenciat en Farmàcia, l’any 1960 va fundar 
els Laboratoris Prodes. L’any 1995, l’empresa 
es va fusionar amb els Laboratoris Almirall, 
SA, i Vila va esdevenir vicepresident del nou 
grup Almirall Prodesfarma. De 1989 a 1991 
va ocupar la presidència de Farmaindustria, 
l’Associació d’Indústries Farmacèutiques 
Espanyoles.

L’any 1986 va crear la Fundació Vila Casas, 
de la qual n’és president, amb l’objectiu de 
premiar els millors currículums personals 
d’investigació i desenvolupament en 
temes sociosanitaris. Des de l’any 2000 ha 
obert quatre museus d’art contemporani: 
a Barcelona (Espais Volart i Can Framis: 
pintura), a Torroella de Montgrí (Palau 
Solterra: fotografia) i a Palafrugell (Can 
Mario: escultura).

En l’àmbit sociosanitari, la Fundació ha 
continuat desenvolupant un treball de 
recerca amb l’objectiu d’establir un pont de 
diàleg entre els professionals de la sanitat, 
els mitjans de comunicació i la societat.

Ha rebut diferents distincions, entre les 
quals destaquen la Gran Creu de l’Orde del 
Mèrit Civil, el 1996; la Creu de Sant Jordi, 
el 1999; el Premi Montblanc al mecenatge, 
el 2004; el Premi Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts (CONCA) al patrimoni 
cultural, el 2009, i la Medalla d’Or al Mèrit 

Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, el 
2012.

És membre de la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi, de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
i exmembre del Consell Social de la 
Universitat de Barcelona.



8 DE SETEMBRE DE 2022 
A LES 18:00H
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MEDALLA D’HONOR DEL 
PARLAMENT  
DE CATALUNYA 

8 DE SETEMBRE A LES 18:00H

L’acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament es farà dijous, 
8 de setembre, a les 18 h, a l’auditori de la cambra. La Mesa va acordar, 
el 26 de juliol passat, concedir la màxima distinció del Parlament a la 
cantant Núria Feliu “per la seva contribució al prestigi de la llengua 
catalana i a la normalització del seu ús amb la interpretació de versions 
de grans temes internacionals de la cançó estàndard i el jazz i amb 
la recuperació de cuplets i cançons populars catalanes”, i al músic i 
escriptor Pau Riba “per l’exploració de l’expressió artística a través de 
diversos llenguatges i per l’obertura d’espais contraculturals entroncats 
amb la tradició pròpia, amb una indiscutible capacitat de mestratge”. 

El Parlament també reconeix els pedagogs Joaquim Arenas i Margarida 
Muset, primers responsables del Servei d’Ensenyament del Català, creat 
el 1978 per la Generalitat, principal òrgan impulsor dels programes 
d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.



10 DE SETEMBRE DE 2022 
A LES 21:00H
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DISCURS 
INSTITUCIONAL 
DEL PRESIDENT 
El Fòrum romà d’Empúries (L’Escala, Girona) 
serà l’emplaçament des d’on el president 
de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, 
farà enguany el missatge institucional amb 
motiu de l’Onze de Setembre, Diada Nacional 
de Catalunya. Serà retransmès per TV3 i 
Catalunya Ràdio. 
 
Centre neuràlgic de l’activitat i punt de 
trobada de la ciutadania en l’època romana, 
aquest Fòrum és una referència de l’origen i 
conservació del nostre patrimoni. El jaciment 
arqueològic d’Empúries atresora les arrels 
d’una ciutat grega i una de romana, aferma 
passat i futur: condensa gran part del camí 
que van començar a escriure els nostres 
avantpassats fa més de dos mil anys i del qual 
en som hereus en l’actualitat. 

Les primeres excavacions arqueològiques del 
jaciment es van iniciar l’any 1908 per iniciativa 
de Josep Puig i Cadafalch. Actualment, 
Empúries continua essent un jaciment viu, on 
s’aposta pel futur a través del coneixement dels 
nostres orígens i gràcies al desenvolupament 
de tècniques cada vegada més avançades. 
Cada any s’hi fan noves excavacions i encara 
hi queda molt per descobrir: de la ciutat 
romana, se n’ha excavat menys del 20%.
Alberga una de les seus del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. Disposa 
d’un centre d’investigació, conservació, 
documentació i difusió permanent del seu 
patrimoni arqueològic. Les investigacions que 
s’hi han realitzat el darrer segle han generat 
una ingent bibliografia científica. 

Restaurat per l’arquitecta Lola Domènech, 
en col·laboració amb l’equip d’arqueòlegs 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el 
Fòrum romà d’Empúries forma part d’un 
dels patrimonis historicoculturals més 
rellevants de la Mediterrània. Les actuacions 
que s’hi han dut a terme han permès garantir 
la conservació de les estructures originals i 

recrear l’atmosfera imperant en aquest espai 
de la ciutat romana. 

Serà la primera vegada que un cap de 
l’Executiu pronunciï el discurs institucional 
amb motiu de la Diada des de terres gironines. 
Des de l’inici de la legislatura, l’any 2021, els 
missatges institucionals del president s’han 
realitzat en emplaçaments exteriors al Palau 
de la Generalitat. La Diada de l’any passat, 
el cap del Govern el va fer a Barcelona, al 
recinte modernista de Sant Pau, i el missatge 
institucional de Nadal el va pronunciar a 
l’Escola Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma de 
Gramenet.

Empúries, fòrum de la ciutat romana, al fons reconstrucció  
de l’ambulacre — Enric (Creative Commons)



11 DE SETEMBRE DE 2022 
A LES 22:00H
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ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA  

11 DE SETEMBRE A LES 22:00H

Com cada any, el dia 11 de setembre se celebra la Diada Nacional de 
Catalunya, una efemèride que representa el conjunt dels catalans i les 
catalanes. L’acte central, que tindrà lloc el mateix dia 11 de setembre 
a les emblemàtiques torres de Puig i Cadafalch de Montjuïc i que es 
retransmetrà en directe per TV3, va dirigit a tota la ciutadania i posa 
l’accent en els valors, la cultura i la identitat del conjunt del nostre poble.

Enguany, el relat que fa de fil conductor de les accions que conformen 
l’acte descriu alguns dels episodis més rellevants de la història de 
Catalunya des del 1714, revisant la tasca duta a terme per moltes de 
les dones que en tot aquest temps han contribuït a escriure la crònica 
del nostre país. Veus que, malauradament, en molts casos han estat 
minimitzades, invisibilitzades i, fins i tot, silenciades. Amb aquest acte, 
volem posar-les en relleu i fer-nos hereus i hereves del seu llegat.

Pel que fa a la posada en escena, s’aposta per una representació que 
harmonitzi tradició i present. Actuacions musicals, performance teatral, 
dansa, mapping i projeccions audiovisuals són alguns dels ingredients de 
l’acte. La convivència d’aquests llenguatges té com a objectiu oferir a la 
ciutadania un espectacle amb arrels nostrades però de tall contemporani 
i així arribar als diferents segments de la població.

El conjunt de les persones que hi intervenen, tant al davant com al 
darrere de l’escenari, representen el global de la ciutadania i la seva 
diversitat cultural, social, de gènere i procedència. Una nació plural que 
avança amb pas ferm.
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AGENDA DEL 
PRESIDENT 
DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE 

9.00H
Ofrena floral del Govern davant el monument 
de Rafael Casanova. Barcelona
El president de la Generalitat, Pere Aragonès 
i Garcia, encapçalarà l’ofrena floral del 
Govern al monument de Rafael Casanova de 
Barcelona.

22.00H 
Acte institucional amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. Plaça Puig i 
Cadafalch. Barcelona
El president de la Generalitat, Pere Aragonès 
i Garcia, encapçalarà l’acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

ACTES DE 
LA DIADA 
ORGANITZATS 
A LES 
DELEGACIONS  

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
TARRAGONA  
 
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE 

HORARI 19.30H
Acte institucional de commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya, organitzat 
conjuntament per la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Reus. Comptarà amb 
parlaments de la delegada territorial del 
Govern a Tarragona, Teresa Pallarès Piqué, i 
de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer Punyed. 
Genís Roca, empresari, professor universitari 
i president de la Fundació puntCAT, 
pronunciarà la glosa de la Diada. Tot seguit, hi 
haurà una actuació musical a càrrec de Lluís i 
Albert Castán i Judit Bardolet.
LLOC Parc de Mas Miarnau  (Av. Onze de 
Setembre, 112, de Reus) 

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
GIRONA  
 
DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE 

HORARI 11.00H
Acte institucional de commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya organitzat per la 
Delegació del Govern a Girona.
LLOC Delegació del Govern a Girona
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HORARI 9.00H
La Delegació del Govern a Girona participarà 
en ofrena floral a l’expresident Irla.
LLOC Cementiri Sant Feliu de Guíxols

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
LLEIDA  
 
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE 

HORARI 19.00H
Acte institucional de commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya organitzat per la 
Delegació del Govern a Lleida.
LLOC Seu Vella

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
LES TERRES DE L’EBRE  
 
DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE 

HORARI 19.00H
Amb motiu de l’Onze de Setembre, la 
Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre 
organitzem una conferència institucional amb 
el títol El paper transcendent de la URV en el 
desenvolupament de les Terres de l’Ebre. En 
l’acte, hi intervindrà el nou rector de la URV, 
el senyor Josep Pallarès Marzal, i el delegat en 
farà l’obertura. 
En aquest acte hi haurà música en viu, 3 
peces que interpretarà un oboè combinat amb 
música feta electrònicament, a càrrec de Jordi 
Bonilla. També hi haurà una periodista que 
conduirà l’acte.
LLOC Plaça dels Dolors (annexa a la seu de la 
Delegació del Govern). Tortosa 

DELEGACIÓ DEL GOVERN A A 
L’ALT PIRINEU I ARAN   
 
DIMARTS, 6 DE SETEMBRE 

HORARI 17.00H
L’acte commemoratiu de la Festa Nacional 
de Catalunya s’obrirà amb una taula rodona 
sota el títol Literatura i Pirineu, amb els 
escriptors Josep Espunyes, Pep Coll, Albert 
Villaró, Roser Guix i Jordi Mir, conduïda per 
la periodista Marta Lluvich. Seguidament, el 
delegat territorial del Govern de la Generalitat 
a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez Llordés, 
i l’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit 
Capdevila, faran els parlaments institucionals. 
Clourà l’acte l’actuació musical del grup de 
folk tradicional La Sonsoni.
LLOC Espai Miquel Martí i Pol (av. Roser Roca, 
s/n). Peramola (Alt Urgell)

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
LA CATALUNYA CENTRAL  
 
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE 

HORARI 13.00H
Encesa de la flama de la resistència catalana 
custodiada per Cardona i ofrena floral 
al baluard de Sant Llorenç, en memòria 
dels defensors del Castell en la Guerra 
de Successió. L’acte està organitzat per 
l’Ajuntament de Cardona i hi col·labora 
l’associació cívica i cultural Memorial 1714.
LLOC Plaça de la Fira, 16. Cardona (Bages)

HORARI 19.30H
Acte institucional organitzat per l’Ajuntament 
de Vic. Membres del consistori, partits polítics, 
entitats i institucions faran una ofrena floral a 
la placa commemorativa del patriota osonenc 
Francesc Macià, Bac de Roda. Posteriorment, 
hi haurà el ball de l’Àliga i la interpretació dels 
Segadors amb els Grallers i Timbalers de Vic.
Finalment, la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert, Victòria Alsina, pronunciarà 
una conferència.
LLOC Cruïlla de la Rambla Davallades amb el 
Carrer Verdaguer. Vic (Osona) 
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DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE 

HORARI 11.00H
Ofrena floral organitzada per l’Ajuntament 
de Manresa, amb la participació dels 
membres del consistori, partits polítics, 
entitats i institucions. L’acte inclourà el Ball 
de l’Homenatge, a càrrec d’un dansaire de 
l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del 
Bages, i una glossa sobre la significació de la 
Diada, a càrrec d’un personatge de la societat 
civil manresana. L’Orfeó Manresà cantarà 
l’Himne Nacional de Catalunya i es clourà 
l’acte amb una sardana d’exhibició, a càrrec de 
la Colla Sardanista Dintre el Bosc.
LLOC Plaça Onze de Setembre. Manresa 
(Bages)

DELEGACIÓ DEL GOVERN AL 
PENEDÈS  
 
DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE 

HORARI 19.00H
Acte institucional de commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya organitzat per la 
delegació del Govern al Penedès.
LLOC Casal de Cultura. Torrelavit, Alt Penedès

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
MADRID  
 
DIVENDRES, 16 DE SETEMBRE 

HORARI 19.00H
L’acte institucional de la Delegació del Govern 
a Madrid tindrà lloc el 16 de setembre als 
jardins de la Delegació a les 19h. L’acte estarà 
presidit per la consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà i Pons, i la delegada del 
Govern a Madrid, Ester Capella i Farré. 
L’acte institucional comptarà amb una glossa 
a càrrec de la lingüista i filòloga catalana, 
Teresa Cabré. A partir de les 20h se celebrarà 
el Festival VEU a càrrec del cantautor Roger 
Mas.
LLOC Delegació del Govern a Madrid

ACTES DE 
LA DIADA 
ORGANITZATS 
A LES 
DELEGACIONS 
DEL GOVERN 
EXTERIOR  

DELEGACIÓ DEL GOVERN 
DAVANT LA UNIÓ EUROPEA 
 
DIMARTS 6 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18.30H. Espai Catalunya 
Europa. Rue de la Loi / Wetstraat, 227. 
Brussel·les

Recepció institucional i inauguració de 
l’exposició ‘Catalunya amb Europa: 1982-
2022’, organitzada per la Delegació del Govern 
i el Palau Robert, per il·lustrar la llarga 
trajectòria europeista de Catalunya, amb 40 
anys de presència continuada a Brussel·les. 
L’acte comptarà amb la presència del 
vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; 
la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, 
Victòria Alsina; el secretari de Difusió, Jofre 
Llombart; el director general de Difusió, Ignasi 
Genovès; el delegat del Govern davant la 
Unió Europea, Gorka Knörr, i el comissari de 
l’exposició, Casimir de Dalmau. 
 
L’acte es podrà seguir en directe al canal de 
Youtube del Departament d’Acció Exterior i 
Govern Obert, en aquest enllaç. Per seguir-
lo presencialment cal inscriure’s en aquest 
formulari. 
 
Més informació >

https://www.youtube.com/watch?v=JwM3d8Cawe4
https://exteriors.gencat.cat/en/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/ue/inscripcio/catalonia-national-day-brussels
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/ue/agenda/act_220906_diada
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DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
ALEMANYA 
 
DIMECRES 7 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18.30H. F.A.Z. Atrium Berlin 
Mittelstraße 2-4 10117 Berlín

Acte institucional amb la comunitat catalana 
i personalitats del món institucional i polític 
al F.A.Z Atrium, amb breu parlament de la 
delegada Marie Kapretz, programa musical 
a càrrec del grup català “Tempus Trio” i, a 
continuació, degustació de cava i vins catalans 
i productes gastronòmics.  

Per assistir-hi cal registrar-se en aquest 
formulari. 
 
Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN AL 
REGNE UNIT 
 
DIMECRES 7 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18H (hora local). Royal 
College of Surgeons of England 38-43 
Lincoln’s Inn Fields. Londres

Acte institucional organitzat conjuntament 
amb el Casal Català de Londres per a la 
comunitat catalana amb parlaments, còctel i 
càtering.
 
Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN ALS 
ESTATS UNITS I EL CANADÀ 
 
DIJOUS 8 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18H (hora local). Seu de la 
Delegació: 1441 L St. NW, Washington DC 
20005 

La Delegació del Govern als Estats Units i 
al Canadà celebrarà la Diada Nacional de 
Catalunya el 8 de setembre a Washington 
DC, amb un acte institucional dedicat 
a la gastronomia catalana. S’oferirà una 
degustació de productes catalans i es farà un 
taller de preparació del pa amb tomàquet. 
Es rebrà la comunitat catalana i representats 
institucionals locals. 
Paral·lelament, la Delegació co-organitza 
amb els Casals de Montreal, Nova York i 
Washington la gira nord-americana dels 
Amics de les Arts com a part dels actes de la 
Diada als Estats Units i al Canadà. 

Per assistir-hi cal inscriure’s en aquest 
formulari. 

Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
ITÀLIA  
 
DIJOUS 8 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 19.30H. Església San Lorenzo 
in Miranda. Via in Miranda, 10. Roma

Acte institucional encapçalat pel delegat del 
Govern a Itàlia, Luca Bellizzi, que comptarà 
amb un concert de la cantautora catalana 
Rusó Sala i la guitarrista sarda Caterinagela 
Fadda.

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 19.30H. A Villa Mosca. Via 
Gramsci, 17. L’Alguer

Acte institucional encapçalat pel responsable 
de l’oficina de la Generalitat a l’Alguer, Gustau 
Navarro, que comptarà amb un concert de la 
cantautora catalana Rusó Sala i la guitarrista 
sarda Caterinagela Fadda. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7OBAZYR6kNVAmNG0IxRNDGZUM1VFR0xUU0ZXWkIxRUZLNUhVTVVQQTFaUy4u
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220907_ale_diadadele
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220907_ru_diada
https://www.eventbrite.com/e/diada-nacional-de-catalunya-national-day-of-catalonia-tickets-404053012437
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220908_eua_diada
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DELEGACIÓ DEL GOVERN 
A MÈXIC I A L’AMÈRICA 
CENTRAL  
 
DIJOUS 8 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 12.00H (hora local) a Casa 
Lamm, Álvaro Obregon 99, Ciutat de Mèxic. 

En el marc de la celebració de la Diada, la 
Delegació organitza una recepció institucional 
per a representants del món polític, econòmic, 
diplomàtic, acadèmic i social de Mèxic, on 
el delegat i un representant polític de Mèxic 
parlaran de l’activitat de la Delegació i la forta 
relació entre Catalunya i Mèxic.   

Es tracta d’una recepció privada a la qual 
només hi poden assistir les persones que han 
estat convidades de forma personal.

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18.30H (hora local) al Foro 
Cultural Lenin (Mérida 98, Roma Norte, 
Ciutat de Mèxic) 

Amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya, la Delegació del Govern a Mèxic 
i a l’Amèrica Central organitza un concert 
amb la cantant i compositora catalana Judit 
Neddermann, la qual actuarà per primera 
vegada a Mèxic. Es tracta d’una de les 
veus femenines actuals de Catalunya més 
reconegudes pel seu talent i la seva sensibilitat 
dalt de l’escenari.  
El concert tindrà lloc el dissabte 10 de 
setembre a les 18.30 h al Foro Lenin de la 
Ciutat de Mèxic (Mérida 98, Roma Norte). El 
concert és gratuït i hi poden assistir totes les 
persones que ho desitgin prèvia inscripció a 
aquest formulari. 

Més informació >

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 12.30 h (hora local) a La 
Roma Business Center (Sinaloa 113, Ciutat de 
Mèxic)

El diumenge 11 de setembre, la Delegació del 
Govern a Mèxic i a l’Amèrica Central celebrarà 
la Diada Nacional amb la comunitat catalana 
i els amics mexicans de Catalunya. Després 
de les paraules del delegat, es podrà gaudir 
de música catalana i d’un còctel on el menjar 
català estarà a l’honor. Participació oberta a 
tothom prèvia inscripció:

DELEGACIÓ DEL GOVERN 
ALS PAÏSOS NÒRDICS I ALS 
PAÏSOS BÀLTICS   
 
DIVENDRES 9 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 12.30H. Seu de la Delegació 
del Govern als Països Nòrdics i als Països 
Bàltics. Engelbrektsgatan 9-11, Estocolm. 

Acte institucional encapçalat per la delegada 
del Govern als Països Nòrdics i als Països 
Bàltics, Montserrat Riba Cunill. L’acte 
consistirà en una jornada de portes obertes 
de la Delegació i un recepció amb refrigeri 
dirigida a la comunitat catalana i suecs amics 
de Catalunya. Per assistir-hi cal inscripció 
prèvia abans del 6 de setembre. Places 
limitades. 

Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
PORTUGAL    
 
DIVENDRES 9 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18.00H (hora local). Centro 
Cultural de Bélem. Praça do Império, Lisboa. 

La Delegació del Govern a Portugal celebra 
la Diada Nacional de Catalunya en un edifici 
simbòlic i espai cultural de referència de la 
capital portuguesa: el Centro Cultural de 
Belém. L’acte és un concert de la cantautora 
bagenca Anaïs Vila. La sessió començarà 
amb els discursos de la consellera d’Acció 
Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWjVNPOc3rsAUkrrptL6C8DuF0sxDcDFkl8lLh5fpkzQmkeg/viewform
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220910_mex_diada
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.co%2FH31lBWeXcA&data=05%7C01%7Cguillem.jane%40gencat.cat%7C04934cf33de54ef3be6108da8b5bdb08%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637975523898586138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tp2VDqz1T2TSZGBOVPW01UiWYbZr5Nl3mPbCWokp9n8%3D&reserved=0
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/paisos-nordics/inscripcio/diada-2022-estocolm
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/paisos-nordics/inscripcio/diada-2022-estocolm
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220910_sue_recepciodiada
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(en format virtual); del delegat del Govern a 
Portugal, Rui Reis, i de la directora general 
de la Catalunya Exterior, Laura Costa, que 
assisteix presencialment a l’acte. Al finalitzar 
el concert, hi haurà un petit aperitiu per 
als assistents. L’acte està organitzat amb la 
col·laboració del Casal Català de Lisboa. 

Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN AL 
NORD D’ÀFRICA      
 
DIUMENGE 11 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 10.00H a la Cité de la Culture 
de Tunis (Av. Mohamed 5, Tunis)*  
*Hora i lloc pendents de confirmació 
 
Acte institucional de la Diada Nacional de 
Catalunya a Tunis encapçalat pel delegat del 
Govern al Nord d’Àfrica, Ahmed Benallal, i 
concert a càrrec d’un quartet de l’Orquestra 
Àrab de Barcelona.   
Integrada per músics formats en diverses 
disciplines –des de la música clàssica fins a 
la música tradicional del Magrib i del Pròxim 
Orient, passant pel raï, el jazz, el flamenc 
o la música electrònica– l’Orquestra Àrab 
de Barcelona oferirà a la Cité de la Culture 
de Tunis un variat repertori musical que 
entremesclarà llengües, cultures i ritmes. 

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
FRANÇA       
 
DIUMENGE 11 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 16.00H a 19:00h. Paris Yacht 
Marina (Port de Grenelle, París 75015) 
 
La Delegació del Govern a França celebra 
la Diada Nacional de Catalunya a París amb 
un creuer pel riu Sena. L’acte començarà 
amb un discurs del delegat, seguit d’un set 
de la DJ barcelonina, Sonido Tupinamba. 
L’acte va dirigit a la comunitat catalana (en 
especial als nous estudiants) així com a les 

autoritats franceses i internacionals presents 
a París. Comptarà amb la presència de tots 
els representants de les entitats catalanes 
parisenques. 

Activitat gratuïta amb reserva prèvia al correu: 
fr@gencat.cat. Inscripció obligatòria (places 
limitades). 

Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN AL 
SUD-EST D’EUROPA       
 
DIMECRES 14 DE SETEMBRE 

HORARI I LLOC 18.00H. Biblioteca municipal 
Bogdan Ogrizovic, Preradoviceva 5, Zagreb 
 
La Delegació del Govern al Sud-est d’Europa 
organitza la celebració de la Diada a la 
biblioteca municipal al centre de Zagreb, 
oberta al públic amb motiu de la inauguració 
de l’exposició “La llengua catalana, 10 milions 
de veus europees”. Durant la inauguració, 
es durà a terme un debat sobre la creació 
de l’exposició, però també sobre la cultura 
catalana en general i el significat de la Diada, 
poc coneguda entre el públic croat. En el debat 
participarà el delegat Eric Hauck; el president 
de la Plataforma per la Llengua, Òscar Ibáñez, 
i el periodista expert en temes relacionades 
amb Catalunya, Boris Oresic, que també 
moderarà la conversa. 

Més informació >

DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
EUROPA CENTRAL         
 
DIMECRES 14 DE SETEMBRE 

La Delegació organitza un acte institucional 
amb presentació de talent cultural català 
establert a Àustria, on hi assistiran 
representants de diferents institucions 
austríaques i la comunitat catalana a Viena. 

https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220910_por_diada
mailto:fr%40gencat.cat%20?subject=
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220911_fra_diada
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220914_cro_diada
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DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
SUÏSSA          
 
DIVENDRES 23 DE SETEMBRE  
HORARI I LLOC 18.30H. Anières.  
 
Acte institucional al voltant de la figura del vi 
i l’intercanvi d’experiències entre Catalunya 
i Suïssa. Inclourà parlament del Delegat del 
Govern, Gabriel Boichat, i un tast de vins a 
càrrec d’una enòloga catalana i un expert suís 
que destacaran els lligams entre els vins dels 
dos territoris. 

Més informació >

https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20220923_sui_tast
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PORTES OBERTES
10 - 11  DE SETEMBRE

Amb motiu de la celebració 
de la Diada Nacional, edificis i 
espais emblemàtics d’arreu de 
Catalunya celebraran jornades de 
portes obertes a la ciutadania els 
dies 10 i 11 de setembre. I, com 
és tradicional, també es podrà 
gaudir de les visites obertes que 
es fan durant la Diada al Palau de 
la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya.

CONCERT DE 
CARILLÓ   
10 - 11  DE SETEMBRE

El carilló del Palau de la 
Generalitat de Catalunya oferirà, 
el 10 i 11 de setembre, dos 
concerts entre les 12 i les 13 hores 
amb motiu de la celebració de la 
Diada. Dissabte, la carillonista 
Anna Maria Reverté oferirà una 
selecció de cançons catalanes 
tradicionals i finalitzarà amb El 
cant dels ocells. I diumenge, el 
concert es basarà obres de grans 
compositors catalans com A. 
Soler, N. Casanoves, F. Pedrell, E. 
Granados i R. Lamote de Grignon. 

Les audicions es podran seguir des 
dels carrers del Barri Gòtic, el Pati 
dels Tarongers, la Galeria Gòtica i 
el Pati de carruatges del Palau, així 
com a música d’acompanyament 
en la visita de portes obertes del 
Palau.



DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

DOSSIER  
PREMSA

http://diada.gencat.cat/

