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Daniel Cardona serà homenatjat
diumenge a Sant Just
Cartell de convocatòria de l'acte d'homenatge a Daniel Cardona.

L'històric militant independentista Daniel Cardona
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cardona_i_Civit) serà homenatjat aquest diumenge a Sant
Just Desvern (El Baix Llobregat), municipi del qual havia estat elegit alcalde. L'acte comptarà amb
la presència com a oradors de l'historiador Fermí Rubiralta; el director del Born Centre Cultural,
Quim Torra; la historiadora Anna Tarrés, i el president de Catalunya Acció, Santiago Espot. La
convocatòria és a la plaça Verdaguer, a les 11 del matí.
Cardona va ser fundador de Bandera Negra i de Nosaltres Sols!. El 1925 va aparèixer com a
implicat en el Complot del Garraf, l'intent d'atemptat contra el rei Alfonso XIII als túnels del
Garraf, que no va reeixir. Representant del corrent independentista català més equiparable al
model del Sinn Feinn i l'IRA irllandès, Cardona no va acceptar la renuncia de Francesc Macià el
1931, que va convertir en Generalitat autonòmica el que havia estat la República Catalana
proclamada el 14 d'abril.
Després de la Guerra Civil, va integrar-se a la resistència francesa contra l'ocupació alemanya i
es va afegir a la creació del Front Nacional de Catalunya
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Front_Nacional_de_Catalunya) (FNC), l'organització político-militar
que pretenia agrupar tot l'independentisme i superar les divisions i errors del període anterior.
Afectat per una greu malaltia, va morir als cinquanta-tres anys d'edat l'any 1943 al mateix Sant
Just Desvern, on s'havia traslladat d'amagat per poder acabar així la seva vida en terra catalana.
L'entitat Catalunya Acció, adherida a l'acte de diumenge, ha assenyalat que "l'independentisme
d'en Cardona representa un model a seguir, i més en aquests moments que viu Catalunya on són
molts els independentistes que veuen com les claudicacions d'alguns dels nostres principals
dirigents polítics del país comencen a prendre forma. Reivindicar l'exemple d'homes com en
Cardona col·labora a aixecar el nostre orgull patriòtic que és indispensable per assolir la
independència del nostre poble. Com també cal reivindicar aquell esperit insubornable d'en
Cardona que no tenia cap mania a enfrontar-se a Espanya com el que és: l'enemic de
Catalunya."
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