Identi'CAT 2017 Mot del President

Setzena edició d'Identi'CAT! Fa 16 any que Aire Nou de Bao ofereix al poble nord-català
la més gran festa cultural del País.

Fins ara, més de 30 grups de música nord i sud-catalans, 15 obres de teatre, 15 correfocs
sempre impressionants, 15 anys de trobades geganteres, 15 anys de pastorets, balls de
gitanes, balls de bastons, de trobades de bèsties de foc, de sardanes, de cant coral, d'animació
per a la mainada, de falcons, de castells, de gralles, de tambors, de balls folklòrics ....

15 anys de recatalanització dels noms de carrers de Bao.

Han vingut, bascos, occitans, mallorquins, valencians, per animar els carrers del nostre poble,
recorreguts per milers de catalans.. Altres pobles del Riberal n'aprofiten, com últimament
Pesillà

Aquesta festa, reconeguda d'utilitat pública per la defensa i la promoció de la llengua i la cultura
catalanes, la teniu a casa, amics baotencs, la teniu a Bao amics nord-catalans la teniu a
Catalunya Nord amics de tot arreu ! No l'heu de deixar escapar !

Aquesta setzena edició serà com les altres, amb programes de gran qualitat, els grups
musicals de bon nivell (Comelade, Figueres, Jacquet, les Oques Grasses) . Animacions al
carrer sempre més espectaculars, un grup de teatre del Riberal . Enguany una novetat amb un
homenatge al pianista català Frederic Mompou amb el famós pianista nord-català Francesc
Miquel Rignol i la Coral Solstici que preparen un gran espectacle. Pels mainatges també hi
hauran coses, amb correfoc infantil, i animació a càrrec de Jaume Barri. Tindreu una trobada
de bèsties de foc . I per acabar són els Castellers de Barcelona, els llurs padrins, que seran
presents pels 20 anys d'existència dels Castellers del Riberal.

No us heu de perdre cap d'aquests espectacles ! Heu de fer pinya per les nostres llengua i
cultura. Per la llur promoció, malgrat que d'un ban i l'altre del Pirineu proven de nos fer
desaparèixer.
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L'Associació Aire Nou de Bao vos espera aquests dies amb, altra vegada, un programadels
més importants del País i ens agradaria que tothom vingués per reconèixer el treball que fa pel
bé de tots !

Us esperem del 24 al 28 de maig, a un dels actes d'Identi’CAT 2017.

Visca Identi'CAT i Visca els Paisos Catalans !
- El Programa
- El Cartell

Bernat CASALS
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