Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Els debats, actes més concorreguts de la diada de Catalunya

La celebració de l'11 de setembre perd
capacitat de convocatòria a Cassà
La celebració de la diada nacional de
Catalunya a Cassà de la Selva, enguany
va ser una de les més esmorteïdes dels
darrers anys, amb poca participació als
actes programats i una convocatòria destinada més aviat a cobrir l’expedient que
a congregar els ciutadans a recordar de
manera festiva l’11 de setembre. L’atractiu de les celebracions d’altres anys -amb
actes com la festa de cultures d’arreu
d’Europa, o la possibilitat de visitar els
jardins de can Trinxeria- enguany no va
existir. Aquest fet, juntament amb el bon
temps que va fer després d’un estiu ple
de pluges, pot explicar la manca de presència de ciutadans a les convocatòries.
La diada va tenir dos actes previs, a la
sala de la Coma, que van tenir força ressò. En primer lloc, la xerrada debat sobre
el cinema en català, que va omplir el recinte i va provocar un interessant debat
sobre les opcions que té el nostre país i la
nostra llengua davant la prepotència econòmica de les «majors» americanes (vegeu-ne més informació en les pàgines
d’aquest mateix número dedicades al
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A la foto superior, la sala de la Coma, durant l'acte organitzat per ERC i CCOO;
a sota, la taula de debat sobre el cinema en català. Van ser els dos actes amb
més participació de la diada d'enguany al nostre poble
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ERC de Cassà va
organitzar un
homenatge a
l'alcalde republicà
Josep Dalmàs, acte al
qual corresponen
aquestes imatges.
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Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

L'acte institucional, al
pati de can Nadal, va
tenir poca resposta
d'assistència per part
dels cassanencs

cine-club 8 i mig, coorganitzador de l’acte).
Per altra banda, també va resultar força
interessant per al públic l’estada a Cassà
del secretari general de les Comissions
Obreres de Catalunya, Joan Coscubiela,
que va ser el protagonista de la conferència «nació i treball» que es va dur a terme
la vigília del dia 11, a la mateixa sala. Tot
i que el discurs de Coscubiela va ser força pessimista en relació a la situació actual sota els governs del PP i de CiU, el
líder sindical va fer una crida a la lluita
dels treballadors per anar avançant en la
recuperació dels drets nacionals i dels treballadors. Va posar com a exemple de
possibilitats d’assolir resultats, l’èxit de la
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vaga del passat 20 de juny.
Ja el mateix dia 11, les convocatòries
de la diada van tenir dos pols d’atracció:
el monument a Josep Dalmàs, lloc on ERC
va organitzar el seu acte d’homenatge a
l’alcalde republicà de Cassà, i el pati de
Can Nadal, on es va dur a terme l’acte
institucional.
En el primer cas, ERC va congregar una
seixantena de cassanencs, que van escoltar el discurs de Xavier Albertí, que -en
presència de l’alcalde, Antoni Baulida- va
fer una crida a «esmolar bé les eines per
quan arribi el pròxim maig” i «per fer enrera aquesta gent, tan ufana i tan superba».
El fill de Josep Dalmàs, Lluís, va recordar
en breus paraules la figura del seu pare,

demanant un reconeixement a la persona que «havia escrit una de les pàgines
més belles de la història del nostre poble».
L’acte institucional de la tarda va quedar deslluït per la quantitat de cadires
buides que es van veure al pati de can
Nadal, on l’alcalde va fer un breu discurs
destacant la capacitat del poble català de
lluitar i sobreposar-se a les condicions
més difícils.
El quintet Gerunda va posar la part musical a l’acte amb un recital, que tingué
una part dedicada a temes de pel·lícules i
una altra a la música catalana.

Text i fotos. Joan Carles Codolà
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