
Els dirigents de l'Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) 
i Òmnium Cultural var fer 
una crida ahir per omplir 
els carrers de Brussel·les 
el pròxim 7 de desembre 
per "expressar des de la 
capital europea davant de 
la UE i el món, i davant del 
president i el Govern de 
Catalunya", la "determinació 
per continuar la lluita per la 
plena democràcia". 

Barcelona 
ACN 
Així ho va dir el vicepresídent de 
l'ANC, Agustí Alcoberro, durant 
els discursos de tancament de 
l'acte final de la manifestació que 
ahir va omplir el carrer Marina de 
Barcelona sota el lema "Llibertat 
presos polítics, som república". 
Per la seva banda, el portaveu 
d'Òmnium Cultural, Marcel Mau-
ri, va defensar els membres de la 
Mesa que aquesta setmana han 
declarat davant del Suprem: "Ens 
en sentim orgullosos", va dir da-
vant la multitud. 

"Tant és el que hagin dit o ha-
gin deixat de dir", va assegurar, 
"només compta el que han fet 
aquests anys des del carrer i des 
del Parlament". Mauri va vindicar 
així la presidenta del Parlament 
i els membres sobiranistes de la 
Mesa que aquest dijous van de-
clarar davant del Suprem. "Són 

estat, el que som i el que volem 
construir". 

Per això, va fer una crida a 
"somriure" tot i la "tristesa": 
"Som un poble de pau i ho hem 
estat sempre, un país, una repú-
blica no es fa des de la venjança 
i no ens mou l'odi, sinó les ànsies 
de llibertat". 

FOTO: Quique García (EFE) / La protesta va tenir ben present l'article 155 

FOTO: Carlos Sánchez / Els assistents van dir, una vegada més, que "Som una República" 

els nostres representants legí-
tims, ens en sentim orgullosos", 
ha assegurat, tot afegint que "no 
va d'herois ni de traïdors", sinó de 
gent que "ho han arriscat tot per 
defensar el mandat democràtic 
que ha sortit de les urnes". "Grà-
cies valentes i valents", va afegir 
Mauri. 

El portaveu d'Òmnium va afir-
mar que els que ahir dissabte van 
sortir al carrer són els que van 
"abraçar les urnes I'1-0", els qui 
"van aturar el país per dir prou 
a la repressió" i els qui "sempre 
han actuat de forma pacífica". 
"No passaran perquè som els fills 
dels qui van aixecar el país, barri 

a barri, carrer a carrer, per cons-
truir un sol poble". 

"AMIC" JORDI CUIXART 

Mauri, que va tenir unes pa-
raules per al seu "amic" Jordi Cui-
xart, va afegir que "ni la repressió 
ni els empresonaments" faran 
"renunciar mai a allò que hem 

FOTO: Alberto Estévez (EFE) / Una multitud de manifestants va tornar a omplir ahir Barcelona i va il·luminar els seus carrers per exigir la "llibertat dels presos polítics" 
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FOTO: Júlia Pérez (ACN) / Reivindicado d'uns castellers 

FOTO: C. Sánchez / Un llaç gegant per demanar la llibertat dels presos 

FOTO: Elisenda Rosanas (EFE) / Mauri i Alcoberro durant els parlaments 

Per la seva banda, el vicepresi-
dent de l'ANC va asseverar que 
"l'existència de presos polítics és 
una vergonya per a l'Estat i una 
ofensa als ciutadans d'aquest pa-
ís" que "posa de manifest la deri-
va autoritaria del regne d'Espanya 
i la manca d'independència del 
poder judicial". A més, va afegir 

que "mentre hi hagi un sol pres 
català es mantindran les mobilit-
zacions". 

Alcoberro va afegir que les ac-
tuacions policials i judicials també 
han afectat mestres, pagesos, al-
caldes i altres col·lectius, i va re-
marcar l'aparició de "brots preo-
cupants de violència feixista". 

"Catalunya viu ara una enor-
me tristesa i indignació", va dir, 
tot demanant que la mobilització 
d'ahir sigui "el punt d'arrencada 
d'una resposta clara, cohesionada 
i contundent". 

Alcoberro, a més va destacar 
que Catalunya ha "superat mo-
ments molt pitjors" i que "sempre 

després de les desfetes la Catalu-
nya popular i democràtica ha re-
nascut amb la seva força, vitalitat 
i diversitat". 

"Ara amb més motiu supera-
rem els esculls i assolirem els ob-
jectius, ara ens pertoca la victò-
ria", va reblar per acabar la seva 
intervenció. 

les banderes estelades van estar molt presents a la concentració 
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