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L'ofrena floral al monument de
Rafael Casanova recorda els
«absents» a l'exili i a la presó
El Govern denuncia la "manca de llibertats", mentre que l'Ajuntament de
Barcelona insta a "recuperar la normalitat política" en una Diada que qualifiquen
d'excepcional

El Govern en ple, durant l'ofrena floral a Rafael Casanova | ACN

El monument de Rafael Casanova situat a la ronda de Sant Pere de Barcelona s'ha tornat a
omplir de flors aquest 11 de setembre, en el primer acte de la Diada Nacional de Catalunya. Ho
ha fet, però, amb un especial record als absents, entre ells als presos i exiliats polítics. La
tradicional ofrena floral s'ha produït després de la desfilada de les autoritats i entitats, que han
anat dipositant els seus homenatges en record de Casanova, al lloc on aquest va caure ferit
durant el setge de Barcelona de 1714.
L'ofrena s'ha iniciat a un quart de nou amb la guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra, que ha
desfilat de gala encapçalada pel comissari en cap, Miquel Esquius, i el director general de la
policia, Andreu Martínez. A partir de les 9.00 del matí s'han produït les ofrenes del Govern de la
Generalitat amb el president, Quim Torra, al capdavant, i de la mesa del Parlament de la mà del
seu president, Roger Torrent, que durant el dia es desplaçarà fins a la presó de Mas d'Enric del
Catllar (el Tarragonès) per visitar la seva predecessora, Carme Forcadell.
La Guàrdia Urbana ha acompanyat l'ofrena floral de l'Ajuntament de Barcelona amb Ada Colau al
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capdavant, que s'ha presentat amb un llaç groc a la solapa envoltada de regidors i també
exalcaldes com Xavier Trias. Posteriorment s'ha produït l'ofrena de la Diputació de Barcelona i
altres institucions i entitats, com ara partits polítics i associacions culturals, esportives i veïnals.
L'acte institucional, però, ha estat restringit a les autoritats, i els ciutadans no hi han pogut accedir
fins fins minuts després.
Una Diada amb circumstàncies "excepcionals"
"No és una Diada Nacional normal, és excepcional perquè tenim presos i exiliats polítics", ha
volgut deixar clar el president del Parlament, després del gest institucional on ha aparegut
acompanyat pels membres de la mesa. Malgrat això, sí que ha volgut remarcar que "és una Diada
de tothom" i que tots els ciutadans la podran viure com vulguin, des del respecte a la llibertat, la
democràcia, el civisme i el pacifisme.
La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, també ha recordat els líders polítics i exiliats. Artadi
ha declarat que "el govern legítim és a la presó i a l'exili" i ha remarcat que, enguany, els actes de
al Diada s'entornen al voltant de la idea de "manca de llibertats".
L'alcaldessa de Barcelona ha estat contundent sobre el paper que creu que han d'adoptar les
institucions aquest 11 de setembre. "Avui és la festa de Catalunya, de tothom, dels drets i
llibertats, de tot el país en la seva diversitat", ha avisat. Precisament per això, ha dit, és la seva
"obligació institucional" recordar les absències: "Jordi Cuixart, home de cultura i de pau és a la
presó, i com ell, líders independentistes que poden ser adversaris polítics i amb qui podem tenir
moltes diferències, però que no haurien de ser a la presó". Colau també ha sentenciat que
Catalunya ho tindrà "molt difícil" per recuperar la normalitat política i ha instat a "recuperar la
normalitat democràtica".
El PSC reclama diàleg
El secretari general del PSC, Miquel Iceta, també ha participat en l'ofrena floral acompanyat
d'altres dirigents socialistes com Núria Marín, José Montilla, Salvador Illa o Ferran Batet. "Res
ha d'impedir el diàleg", ha sentenciat, tot i que també ha avisat que "no se li pot demanar a un
govern que posi una persona en llibertat perquè és una decisió que ha de prendre el poder
judicial". "No posem condicions impossibles", ha demanat.
Així mateix, ha reclamat una Diada de tots i ha criticat l'acte institucional d'aquest divendres
organitzat pel Govern on s'han recordat els presos i exiliats. El PSC, però, ha defensat la seva
presència davant del monument de Rafael Casanova, on no han assistit altes agrupacions
polítiques com Ciutadans, el PP i la CUP.
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