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Vilagrà elogia a Lleida la
«perseverança» i el poder de
«mobilització» dels catalans
Miquel Pueyo diu que tant la Seu com el Roser són "legítims" per celebrar la Diada
després de la polèmica amb la CUP

Talarn, Pueyo, Vilagrà i Solé | ACN

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha dit que els catalans són perseverants i que durant
més de 300 anys han conservat "ben vius" els anhels de llibertat.
A les portes de l'Onze de Setembre, ha dit que enguany la Diada serà la quarta amb "un context
de repressió" tot i que s'ha mostrar convençuda que la gent tornarà a sortir als carrers a mobilitzarse.
Vilagrà ha participat aquest divendres a la tarda a l'acte institucional de la Diada a Lleida, que
s'ha fet a la Seu Vella i que ha tornat a comptar amb públic. L'alcalde de la ciutat, Miquel
Pueyo, ha dit que tant la Seu Vella com el Roser són espais "legítims" per celebrar la Diada
després que la CUP rebutgés aquesta setmana assistir a l'acte perquè no se celebrava al
Roser.
Generalitat, Diputació de Lleida i Paeria han commemorat l'Onze de Setembre davant la Porta
dels Apòstols de la Seu Vella en un acte que, tot i estar marcat per les distàncies i la mascareta,
ha tornat a comptar amb públic.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat que enguany serà la quarta Diada que no
es viurà amb normalitat, sinó "amb un context de repressió". En aquest sentit, ha explicat que tot i
estar "contenta" amb l'alliberament dels presos, aquests encara no tenen tots els drets
reconeguts, i també ha afegit que hi ha persones que continuen patint l'exili.
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Per la seva banda, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha destacat que l'acte d'aquest
divendres s'hagi celebrat a la Seu Vella, espai que fou "feu de la repressió durant la guerra de
Successió".
Davant d'això, ha reivindicat "més que mai" la llibertat col·lectiva del país "des del consens i la
diversitat posant en valor les fortaleses d'allò que ens uneix i que ens ha de permetre assolir la
república lliure i justa que tant anhelem".
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha indicat que el motiu de ser a l'acte d'aquest
divendres és que mai s'ha pogut derrotar ni esborrar la memòria dels catalans, malgrat els intents.
Així mateix, també ha parlat del paper que la dona ha tingut i té en la transformació de les
societats i en la lluita per aconseguir la llibertat del país.

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/44819/vilagra-elogia-lleida-perseveranca-poder-mobilitzacio-dels-catalans
Pagina 2 de 2

