
ELS SEGADORS 

Catalunya triomfant  

tornarà a ser rica i plena,  

endarrere aquesta gent,  

tan ufana i tan superba.  

 

Bon cop de falç!  

Bon cop de falç, 

defensors de la terra!  

Bon cop de falç!  

  

Ara és hora segadors,  

ara és hora d’estar alerta,  

per quan vingui un altre juny  

esmolem ben bé les eines.  

 

Bon cop de falç!  

Bon cop de falç, 

defensors de la terra!  

Bon cop de falç! 

  

Que tremoli l’enemic  

en veient la nostra ensenya.  

Com fem caure espigues d’or,  

quan convé seguem cadenes.  

 

Bon cop de falç!  

Bon cop de falç, 

defensors de la terra!  

Bon cop de falç!  
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1  de 9 del matí, a la plaça de la Vila 

33a Concentració per pujar la Senyera a la muntanya de les Torretes. 

Després de desplegar la Senyera, lectura del manifest de la Diada. 

El missatge serà retransmès en directe per Ràdio Martorell, 91.2 FM. 
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2  d’11 del matí, a la plaça de la Vila 

Esmorzar popular amb pa amb tomàquet i pernil, vi, aigua, postres i cafè. 
Preu: 7 € 
Venda de tiquets: Forn de Pa Cal Xic, Fotografia Porta, Cansaladeria Casanovas, Merceria Elisa i 
Llibreria MésQueLletres.  

 

Els plats, els gots i els coberts que s'utilitzaran durant l’esmorzar són compostables, així doncs, 
s'hauran de llençar als contenidors de matèria orgànica que s’instal·laran a la plaça. 
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2  de 12 del migdia, a la plaça de la Vila 

Ballada de sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa 

 
1.  Recordant vells temps C. Raya 

2.  L’Aplec de la Muntanya M. S. Puigferrer 

3.  Tot això i seguit D. Gasulla 

4.  A Banyoles, el 50è R. Picamal 

5.  L’anell de prometatge V. Bou 

6.  Santa Pau J. Saderra 

7.  Les nimfes del llac J. Coll i Ferrando 

8.  Pinzellada J. Roca i Delpech 

9.  Nois alegres F. Mas Ros 
 

Organitza: 

Col·laboren: 

Amb el suport de: 


