
Joan Tardà: “No es pot imposar 
la independència sense tenir en 
compte la meitat de catalans”
Visita Roselló per la inauguració d’una nova seu 
d’ERC en un moment “transcendental”, diu
Roselló
XAVIER VILALTELLA
El diputat al congrés per ERC, Jo-
an Tardà, va visitar ahir el muni-
cipi de Rosselló per assistir a la 
inauguració de la nova seu del 
partit al poble i acompanyar en 
Toni Bosch, regidor pel partit al 
municipi. A preguntes dels pe-
riodistes, Tardà es va reafirmar 
en les seves recents declaracions 
al congrés. “No podem imposar 
la independència sense tenir en 
compte als autonomistes”, va 
reafirmar. De la mateixa manera, 
va explicar, que ells descarten la 
proposta del president Sánchez 
de fer un referèndum sobre l’am-
pliació de l’autonomia, “perquè 
exclou als catalans que són inde-
pendentistes”, Tardà va afirmar 
que “hem de ser honrats i reco-
nèixer que hi ha catalans que no 
són independentistes”, va dir. 

El diputat va voler “aixecar la 
bandera del diàleg”, abans de la 
desobediència, però al mateix 
temps no va descartar tornar a 

desobeir. D’aquesta manera, va 
situar la pilota al teulat de l’es-
tat, apel·lant a buscar una solu-
ció millor al conflicte català, en-
lloc de “les garrotades”, va dir. 
“Estem construint una República 
però encara no ho som”, va afegir, 
apel·lant a “eixamplar” la base de 
l’independentisme, per a què hi 
“càpiga més gent”, amb l’objectiu 
de, sense descartar la desobedi-
ència, forçar a l’estat a una reso-
lució democràtica del conflicte. 
D’aquesta manera, va situar com 
una de les prioritats aconseguir 
uns bons resultats electorals en 
les pròximes eleccions. 

Tornant a la proposta de Sánc-
hez, va lamentar que aquest ha-
gués tardat “tants anys” a re-
conèixer dues “obvietats”. En 
primer lloc, que la solució al con-
flicte ha de passar per les urnes 
i en segon lloc, que l’estatut vi-
gent a Catalunya no és el que va 
aprovar el parlament, va explicar 
el diputat. En referència al can-
vi a l’alcaldia de Lleida, Tardà va 

El Centre d’Interpretació de l’Or 
del Segre de Balaguer ha orga-
nitzat, del 8 a l’11 de setembre, 
l’activitat Recerca d’or en famí-
lia. Aquesta consta d’una visi-
ta guiada per l’espai expositiu, 

per tal de conèixer la història de 
l’explotació de l’or al riu Segre i 
un taller de recerca artesanal 
d’aquest metall. Al finalitzar, el 
visitant es podrà endur les partí-
cules d’or que hagi trobat.

Balaguer acull ‘buscadors 
d’or’, durant aquest pont 
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FOTO: Lídia Sabaté / Joan Tardà, dirigint-se a veïns, seguidors i curiosos

opinar que l’alcalde Larrosa té un 
tarannà “més obert”, va dir, que 
Àngel Ros. En qualsevol cas, va 
considerar que els pactes munici-
pals entre Ciutadans (C’s) i el PSC 
perjudiquen el procés i va instar a 
l’independentisme a intentar evi-

tar aquesta aliança. “El republica-
nisme ha de fer un pas endavant a 
les municipals, per impedir que el 
PSC i Ciutadans vagin convergint”, 
explicava. Tardà va definir aques-
tes aliances municipals entre C’s 
i socialistes com el “model Ros”.
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secretari d’organització del PSC

Illa titlla de 
‘sectària’ la 
idea de retirar 
el carrer a 
Josep Borrell
El secretari d’organització del 
PSC, Salvador Illa, va denunci-
ar ahir “l’actitud sectària” de 
l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur (Pallars Jussà) per ha-
ver aprovat la celebració d’una 
consulta per decidir si es vol 
canviar el nom del Passeig Jo-
sep Borrell pel d’’1 d’octubre’. 
La moció es va debatre aquest 
divendres al vespre i va pros-
perar gràcies als vots a favor 
d’ERC i el PDeCAT. Segons Illa, 
el camí que ha seguit el mu-
nicipi “no és el del respecte” i 
considera que “molts municipis 
voldrien tenir l’honor que un 
veí seu hagi sigut president del 
Parlament Europeu”.  

11 SETEMBRE 2018
Diada Nacional de Catalunya

DEL 6 AL 10 DE SETEMBRE
De 10 a 13 h
Lliurament de les senyeres al Palau de la Paeria, 
Regidoria de Cultura i Centres Cívics (excepte 
festius) 

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
12 h. Seu Vella
Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya 
a càrrec de la Generalitat de Catalunya presidida 
pel Hble. Sr. Miquel Buch, conseller d’Interior.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE
19 h. Plaça de la Paeria
Ballada de Sardanes amb la Cobla Municipal de 
Lleida

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
De 9 a 11 h. Seu Vella. Davant del pont llevadís 
Ofrenes de les entitats cíviques de Lleida

11 h. Seu Vella. Davant del pont llevadís
Ofrena institucional de Lleida

A continuació. Seu Vella. Casa de la Volta
Pregó a càrrec de Jaume Barrull
Interpretació musical a càrrec de la Coral Shalom

19 h. Plaça Paeria
Concert de l’Onze de Setembre a càrrec de la 
Banda municipal de Lleida 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2018
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