
 
 
 
 

 
 
 
 

Benvolguts amics del pubillatge, 
 
 
Com ja és costum, el Foment de les Tradicions Catalanes participarem en els actes              
organitzats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el dia 11 de setembre. La               
nostra és una entitat amb una raó de ser molt clara: fomentar i treballar per mantenir                
viu el ric llegat cultural del nostre poble posant especial èmfasis en la figura de la                
Pubilla i l’Hereu com a símbol dels valors i la forma de ser dels catalanes i les catalanes. 
 
És per això que el dia 11 de setembre també volem sortir al carrer per tal de participar                  
en la nostra Diada Nacional i ho volem fer amb tots vosaltres: pubilles, hereus, dames,               
fadrins, pubilletes i hereuets així com també amb els regidors, acompanyants i            
familiars que també formeu part del pubillatge. 
 
Tal i com ja és tradició, els hereus i pubilles d’arreu del territori, acompanyats de la                
Junta del Foment de les Tradicions Catalanes, faran l’ofrena floral al monument de             
Rafael Casanova en commemoració a la seva heroica resistència davant les tropes            
borbòniques el dia 11 de setembre de 1.714, essent el símbol de la resistència de la                
ciutat de Barcelona i de tot el poble de Catalunya i que es manté viva encara avui. 
 
Ens agradaria que ens acompanyéssiu en aquest acte tant simbòlic i junts, poguéssim             
formar una bona comitiva d’hereu i pubilles. 
 
El punt de torbada serà a l’Arc de Triomf, a les 9 del matí i sortirem molt puntuals a                   
2/4 de 10 per fer cua i realitzar l’ofrena i és per això que demanem la màxima                 
puntualitat. A continuació tots els que ho desitgeu podreu gaudir de l’ambient festiu             
de la Diada a la capital catalana. 
 
Així mateix, a la tarda us emplacem a participar a la concentració organitzada per              

l’ANC. El pubillatge es concentrarà al TRAM 20, que és el tram jove. 

 
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a           
tradicionscatalanes@gmail.com 
 
Esperant poder compartir la Diada Nacional amb tots vosaltres, rebeu una cordial            
salutació. 
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