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xim dimarts 1 d’abril es publi-
carà la gigafoto de laVia Ca-
talana després de més de mig
any de feina.

Segons va assegurar Forca-
dell, no esperaven que fos “tan
complicat”.

A més, el cinc d’abril, dissab-
te vinent, en l’assemblea que
està previst que se celebri aTar-

ragona, l’ANC anunciarà l’ac-
te que durà a terme l’11 de se-
tembre.

Carme Forcadell va avançar
que“servirà per reforçar la con-
sulta del 9 de novembre i inter-
nacionalitzar el procés”.

L’acte “serà una mobilitza-
ció lúdica, pacífica, festiva i de-
mocràtica” com les que s’han
fet fins ara.

La presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana va partici-
par ahir en els actes del cinquè
aniversari del Casal Popular In-
dependentistaArreu de Molle-
russa, on va oferir una confe-
rència davant d’un auditori de
300 persones.

LA DIADA

Els actes previstos per

l’ANC per al pròxim 11 de

setembre serviran per

reforçar la consulta

L’ANC confia queArturMas
no faràmarxa enrere
Malgrat la proposta que pugui fer-li Mariano Rajoy || En el debat
que se celebrarà al Congrés el pròxim dia 8 d’abril
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ACN
❘ MOLLERUSSA ❘ L’Assemblea Naci-
onal Catalana (ANC) està con-
vençuda que el Govern no es
farà enrere amb la convocatò-
ria de la consulta del 9 de no-
vembre, malgrat la proposta
que el president del Govern es-
panyol, Mariano Rajoy, pugui
fer en el debat el 8 d’abril al
Congrés.

La presidenta de l’ANC, Car-
me Forcadell, va insistir ahir en
un acte a Mollerussa que la con-
sulta és “irrenunciable” i per
això va assegurar que el que
plantegi Rajoy “quedarà en se-
gon pla si no inclou la consul-
ta”.

Segons la presidenta de l’As-
semblea Nacional Catalana,
l’objectiu més important de Ca-
talunya és fer la consulta per-
què el 80% dels ciutadans la
volen.

Malgrat les accions de Ma-
nos Limpias contra l’organitza-
ció, Carme Forcadell va asse-
gurar que l’Assemblea és més
forta i té més simpatitzants que
mai.

Carme Forcadell va assegu-
rar que “continuarà treballant
perquè Catalunya sigui un Es-
tat lliure i sobirà perquè és el
millor per a Catalunya”.

Dimarts, la gigafoto
D’altra banda, la presiden-

ta de l’Assemblea Nacional Ca-
talana va confirmar que el prò-

Unmoment durant la conferència de Forcadell a Mollerussa.
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Parc viari infantil
al Pallars Jussà
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Uns 150 alum-
nes de les escoles de la Pobla de
Segur han participat aquesta set-
mana en diverses activitats
d’educació viària incloses al parc
infantil de trànsit organitzat en-
tre el consell comarcal del Pa-
llars Jussà i el Servei Català del
Trànsit. Està previst que aques-
tes mateixes activitats es duguin
a terme el pròxim mes de maig
a Isona iTremp.

Xarrada sobre drets de
pacients imedicaments
❘ ROSSELLÓ ❘ La diputada per CiU
al Congrés Conxita Tarruella,
responsable de la Fundació Es-
clerosi Múltiple de Lleida i pro-
motora de la Federació d’Enti-
tats per la Salut de Lleida (FESa-
lut), va oferir divendres passat a
la tarda la conferència Els me-
dicaments i els drets dels paci-
ents, a la sala de plens de Ros-
selló, a la qual van assistir al vol-
tant de mig centenar de perso-
nes.

Veïns mirant els projectes de reforma de la plaça Major.

OBRES PARTICIPACIÓ
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ Més de 300 perso-
nes van votar ahir les seues
tres opcions favorites per gua-
nyar el concurs de projectes
per reformar la plaça Major
de la capital de l’Urgell orga-
nitzat entre l’Agrupació d’En-
titats de Tàrrega (Agenta) i
l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura La Salle de
Barcelona.

La portaveu d’Agenta,
Anna Nadal, va explicar ahir
que la jornada organitzada
per l’associació per donar a
conèixer les 35 propostes
d’estudiants per reformar la
plaça en el futur va ser tot un
èxit i que les 300 paperetes
que van imprimir perquè ca-
da ciutadà votés els seus tres
projectes favorits es van es-
gotar durant el matí. Per això,
Nadal va explicar que durant
tota aquesta setmana s’expo-

saran els projectes al vestíbul
de l’ajuntament de Tàrrega
on, a més, hi haurà una ur-
na en la qual tot el que així
ho vulgui pugui votar pels
seus preferits. Nadal va indi-
car que es premiaran els dos
projectes més votats amb vals
de la llibreria Capell de Bar-
celona. “Encara que no està
previst que es reformi la
plaça, hem organitzat aquest
procés participatiu que ha du-
rat tres mesos per indicar a
l’ajuntament que cal escoltar
els ciutadans, no com va fer
per a la reforma de l’avingu-
da”, va dir Nadal.

Els projectes aposten per
la peatonalització de la plaça
i la incorporació d’arbres. La
jornada va tenir lloc a la ma-
teixa plaça i va comptar amb
la participació de diferents
associacions deTàrrega.

Tàrrega vota de forma
massiva projectes per a
la ‘nova’plaça Major


