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Les manifestacions de la Diada 
més atípica es repartiran en 14 
punts de la demarcació de Lleida
La concentració més petita serà a Taüll, amb una dotzena de 
participants, i la de Lleida ciutat se celebrarà a l'avinguda Balmes
L'Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) ultima els 
detalls per la celebració de la 
diada més atípica de totes. Un 
11-S marcat per la pandèmia, 
que ha obligat l'organització 
a repensar la concentració 
multitudinària habitual i 
que, finalment, convertirà 
la diada en un seguit de 
manifestacions pel territori, 
14 a la demarcació de Lleida.

Lleida
IRIS CARNICÉ / AGÈNCIES
Les concentracions es troben re-
partides arreu de les comarques de 
Lleida, i els seus aforaments seran 
variables: es preveu que n'hi hagi de 
més multitudinàries a les capitals, i 
de més reduïdes, especialment a 
l'Alt Pirineu. És el cas de la manifes-
tació de Taüll, que preveu aplegar 
una dotzena de persones a la plaça 
de l'església, segons van confirmar 
fonts de l'ANC a aquest diari. 

En total, hi ha previstes 14 arreu 
de la demarcació, tot i que l'orga-
nització no descarta habilitar nous 
espais en noves poblacions. A Llei-
da ciutat, la concentració tindrà lloc 
a l'avinguda de Balmes, davant de 
l'edifici d'Hisenda. A la resta de mu-
nicipis amb punts de concentració, 
els llocs triats per a fer les mobilitza-
cions són jutjats, estacions de REN-

FE, oficines del servei públic d’ocu-
pació de l’estat espanyol (SEPE) o de 
la seguretat social. Això obeeix a la 
voluntat de l'organització de fer les 
concentracions d'enguany en edifi-
cis de l'Estat espanyol a Catalunya.

La de Lleida ciutat no serà l'única 
manifestació que es durà a terme al 
Segrià: Rosselló també serà una de 
les poblacions que tindrà mobilitza-
cions presencials. Al Pla d'Urgell, els 
ciutadans s'aplegaran a Mollerussa, 
i Balaguer serà el punt de reunió 
per als manifestants de la Noguera. 
A la Segarra, s'habilitaran dos punts 
per a les concentracions, a Guisso-
na i Cervera, i la capital del Solsonès 
també aplegarà una mobilització. 
A l'Alt Urgell, les manifestacions es 
repartiran entre la Seu d'Urgell, Or-
ganyà i Oliana. Per la seva banda, 
els habitants del Pallars Sobirà es 
concentraran a la Pobla de Segur i 
a Tremp. Al Pallars Sobirà hi haurà 
una manifestació a Sort i, finalment, 
l'Alta Ribagorça acollirà la concen-
tració de Taüll. Per controlar l'afora-
ment, caldrà inscriure's prèviament.

A les mobilitzacions presencials 
caldrà complir amb totes les norma-
tives vigents per evitar contagis. La 
mascareta i els dos metres de dis-
tància seran obligatoris, la qual co-
sa donarà lloc a una imatge de gran 
impacte visual. La concentració serà 
estàtica, sense desplaçament de la 

capçalera ni de la resta del 
gruix d'assistents. Així ma-
teix, es tancaran els acces-
sos al transport públic més 
propers des de dues hores 
abans fins dues hores des-
prés per evitar aglomeraci-
ons, i es delimitaran al màxim 
les zones en les quals es concen-
trin els manifestants. 

LA DIADA VIRTUAL

L’ANC i Òmnium també treba-
llen en una mobilització virtual per 
reduir la concentració de gent, 
que tindrà un format solidari. Es 
farà a través del web xarxainde-
pendencia.cat, una plataforma 
per recaptar diners per fer 
front a l’emergència so-
cial i econòmica del país. 
La iniciativa consisteix a 
comprar un codi QR 
que donarà accés 
a diversos enlla-
ços. Així, allà 
hi haurà cinc 
blocs que cor-
respondran a 
cinc àmbits di-
ferents, com la 
salut o la cul-
tura, i es podrà 
decidir on es 
vol destinar la 
donació.
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Els epidemiòlegs Oriol Mitjà i An-
toni Trilla han coincidit en des-
aconsellar la celebració d'actes 
massius per la Diada. "És un risc 
que no hauríem d'assumir", va 
apuntar Mitjà durant una entre-
vista al FAQs, que va compartir 
amb el cap d'epidemiologia de 
l'Hospital Clínic. Tots dos van ar-
gumentar que els actes que l'ANC 
planteja, encara que siguin amb 

les mesures sanitàries pertinents, 
acabaran generant mobilitat i risc 
d'aglomeracions i van demanar 
extremar les precaucions espe-
cialment a tres dies de l'inici del 
curs escolar. En aquest sentit, 
els investigadors van emplaçar 
l'entitat independentista a ser 
"més innovadors" i van matisar 
que això no implicaria renunciar 
a celebrar l'efemèride, sinó "re-

duir al màxim els riscos". A més, 
Mitjà va advertir que el coronavi-
rus "no està superat" i va indicar, 
per tant, que el 2021 continuarà 
sent un any "anormal". "Fem-nos 
a la idea que encara ens queden 
12 mesos, de cara al 2022 ja es 
normalitzarà", va apuntar. Preci-
sament per això tots dos epide-
miòlegs es van mostrar partida-
ris de, en les condicions actuals, 
no celebrar la Cavalcada de Reis 
del 2021, d'aquí a quatre mesos. 
Trilla va argumentar que, de fet, 
algunes d'aquestes celebracions 
socials "perden el sentit" si s'han 
de celebrar amb moltes restricci-
ons per les mesures sanitàries.

Els epidemiòlegs Oriol Mitjà i 
Antoni Trilla desaconsellen els 
actes massius per la Diada

L'ANC Tàrrega ha proposat als 
veïns de la capital de l'Urgell 
diferents accions per dur a ter-
me per la Diada després que es 
tinguessin que suspendre les 
concentracions programades. 
En aquest sentit, va demanar 
que durant tot el dia els parti-
cipants surtin al carrer sense 
agrupar-se però lluint la samar-
reta d'enguany i l'estelada. A 
més, va recordar que a les 17.00 

hores sonaran els campanes del 
municipi i també van demanar 
que a les 17.14 hores surtin als 
balcons o baixin davant de casa 
mentre soni "amb contundència 
per qualsevol mitjà d'àudio per-
sonal la cançó 'Els Segadors'". En 
aquest sentit, "tota la ciutat serà 
una macro concentració sense 
agrupació personal i, per tant, 
sense cap risc de contagi pel co-
ronavirus", van dir.

L'ANC Tàrrega demana sortir 
als balcons o estar davant 
de casa amb 'Els Segadors'
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