COMUNITAT PARROQUIAL DE SANT CLIMENT
Colla de campaners
 Església, 20. 08849 - SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
 936.581.241. Urgències: 687.948.047.

Sant Climent de Llobregat, juny de 2015.

PROGRAMA D’ACTES DEL DIA DE LA MEMÒRIA,
A SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, EL 14/06/2015.
Objectiu.
Ja que Sant Climent de Llobregat ha estat escollit “població de referència” del DIA DE LA MEMÒRIA, volem
presentar un conjunt d’activitats que realitzarem obrint a tothom el nostre poble, durant la jornada del
diumenge 14 de juny, significant-hi la pluritalitat i la força de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra
identitat. D’aquest mode i emmirallats en la persona de Mn Jacint Verdaguer, prohom de les lletres
catalanes en la il·lustració, honorarem a tots els homes i dones que en el decurs dels darrers segles s’ha
esforçat, -amb el fil conductor de la llengua-, conreant-la per anar més enllà: cap a la nostra llibertat.

Com ho farem
Volem celebrar una jornada d’autèntica participació, amb:
- Les entitats de Sant Climent de Llobregat i de poblacions properes que s’hi afegeixin.
- Els visitants que hi vinguin d’arreu del país, per tal de coneixer-nos més d’aprop, sumant-se a la
voluntat dels homes i dones de Sant Climent de Llobregat que els acullen, fent pinya per la causa de la
llibertat de Catalunya i, -en un sentit més ampli-, la llibertat dels Paisos Catalans.
- Els veïns i veïnes de Sant Climent de Llobregat, sortint al carrer per testimoniar l’estimació del nostre
país que volem lliure i obert, on siguem respectats i capaços de conviure respectant a tothom.
Hi haurà activitats diverses pels carrers de Sant Climent on hi aniran actuant les entitats i persones que hi
col·laboren, respectant l’horari establert.
El toc de “sometent” i la “repicada festiva” de campanes, amb els grallers de Sant Climent, marcaran l’inici
del D(IA DE LA MEMÒRIA.
A tres quarts d’onze s’iniciarà un recorregut històric, entre l’església i la Plaça de la Vila.
A les dotze, l’acte central, amb la presència de les autoritats locals i representants de la Comissió del DIA
DE LA MEMÒRIA, Campaners de la parròquia de Sant Climent i l’Alcalde, donaran el caire institucional de
la jornada.
El Museu d’eines del pagès restarà obert d’onze del matí a dues de la tarda. A la tarda, s’obrirà i s’hi
realitzaran activitats, des de les cinc fins a les set.
El campanar romànic i el conjunt arquitectònic de la parròquia de Sant Climent, es podrà visitar de dotze
del migdia a dues de la tarda i de les cinc a les set de la tarda.
El campanar acollirà les colles de campaners, vingudes d’altres pobles que ens acompanyaran amb els
seus tocs particulars, durant la jornada.

El DIA DE LA MEMÒRIA, com a població de referència, el clourem amb un concert de la Coral La Vall, del
nostre poble, sota la direcció de Benet Puig.

Estructura de la Jornada.
10:30.- Tocs de campanes.
Lloc:

Campanar de l’Església parroquial de Sant Climent.

Participants: Colla de campaners de la parròquia de Sant Climent.
10:30.- Cercavila pels carrers del poble.
Lloc:

Plaça de la Vila a l’Església, passant per diversos carrers (no en línia recta)

Participants: Grallers de Sant Climent.
11:00 a 12:00 i de 12:30 a 14:00.- Activitats matinals.
Veieu quadre, més endavant.
12:00.- Acte institucional.
Lloc:

Plaça de la Vila

Benvinguda: Pels campaners de la parròquia de Sant Climent.
Cant:

Himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Coral El Poble que canta i corals que
s’hi afegeixin.

Lectura:

Fragment d’en Joaquim Ruyra.

Parlaments: Comissió del DIA DE LA MEMÒRIA
Campaners de Sant Climent.
Alcalde de Sant Climent.
Cant:

El cant de la Senyera.

Qualsevol alteració haurà de respectar el protocol d’intervencions en funció de rangs i lloc.
Durada màxim 20 minuts (TOTS).
Cloenda:

Cant de la senyera. Coral El Poble que canta i corals que s’hi afegeixin.

Notes:

Caldrà esperar en l’inici el toc dels quarts i de les hores, corresponent a les dotze
del migdia, el toc de repetició horària i el toc de l’Àngelus (12:04)

17:00 a 20:00.-

Activitats de tarda.
Veieu quadre, més endavant.

Avís a la ciutadania
Es demana als convilatans de Sant Climent de Llobregat, que posin senyeres als balcons i façanes.
Repicades de campanes.
Durant la jornada s’efectuaran diverses repicades de campanes, tant per campaners d’altres colles, com
dels campaners de la colla de la parròquia de Sant Climent

QUADRE RESUM DE LES ACTIVITATS
Entitat que fa
l'activitat

Actuació A

Lloc

Horari

Actuació B
Lloc

Horari

SOM, per Roser
Pausas

Pl President
11:00 a
Lluís Companys 11:20

Jardí rectoria
parroquial /
Museu d'eines
del pagès

17:40 a
18:00

+ de 1000
Fragments J Ruyra
per Jaume
Campamà

Pl President 11:20 a
Lluís Companys 11:40

C/Maimó

13:30 a
14:00

Memòria i vida de
St Climent de L.

Pl President 11:40 a
Lluís Companys 12:00

Actuació B

Actuació C

Lloc

Horari

Lloc

13:30 a
14:00

Coral La Igualtat,
de Gavà

Paraigua

12:40 a
13:00

C/ Maimó (Can 13:00 a
Pinet) 13:30

ANC, per Marià
Vendrell

13:00 a
Paraigua
13:30

Jardí rectoria
parroquial / 18:20 a
Museu d'eines 18:40
del pagès

Caramelles de Sant
Climent

Pl President 12:40 a
Lluís Companys 13:00

Jardí rectoria
parroquial / 13:00 a
Museu d'eines 13:30
del pagès

Paraigua

Coral Poble que
canta i Coral La Vall

12:00 a
Paraigua
12:30

C/ Maimó (Can 12:40 a
Pinet) 13:00

Pl President
Lluís
Companys

Pl President 13:30 a
Lluís Companys 14:00

Jardí rectoria
parroquial / 18:00 a
Museu d'eines 18:20
del pagès

Comissió 11
setembre. J.
Vendrell

Jardí rectoria
parroquial / 12:40 a
Museu d'eines 13:00
del pagès

Jardí rectoria
parroquial / 17:00 a
Museu d'eines 17:20
del pagès

CiU, per
Montserrat Fulquet

Jardí rectoria
parroquial / 18:40 a
Museu d'eines 19:00
del pagès

Omnium Cultural,
per Montserrat
Baqués

Visita església
oberta
Puntaires

C/Església, 20
Jardí rectoria
parroquial /
Museu d'eines
del pagès

12:40 a
14:00

C/Església, 20

Jardí rectoria
13:00 a parroquial /
13:30
Museu d'eines
del pagès

Horari

18:20 a
18:40

17:00 a
19:00

12:40 a
14:00

La Colla de Campaners de la parròquia Sant Climent, agraim la col·laboració rebuda tant per part
l’Ajuntament de Sant Climent, -des de l’alcaldia i la regidoria de cultura-, com per les entitats participants.

