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Tot sobre la gran manifestació del 26O per respondre a la sentència
T'expliquem les claus per entendre la mobilització convocada aquest dissabte per
més de 100 entitats i sindicats i per la qual el Berguedà prepara ja busos per
sumar-s'hi

Les Marxes per la Llibertat arriben a la Meridiana de Barcelona, durant la vaga general de passat divendres
| Sergi Cámara

Després de set dies de mobilitzacions i aldarulls en contra dels quasi 100 anys de presó i
inhabilitació dels líders independentistes
(http://www.naciodigital.cat/noticia/187428/condemnats/sedicio) , les protestes continuen. Un
centenar d'entitats, associacions i sindicats de la societat civil han convocat una "gran
manifestació" https://www.naciodigital.cat/noticia/189107/convoquen/gran/manifestacio/26(
o/respondre/sentencia) aquest dissabte, 26 d'octubre per respondre a la sentència del Suprem.
Per desplaçar-s'hi des del Berguedà hi haurà autobusos des de Berga, però també des de Gironella,
Puig-reig i l'alt Berguedà. El coordinador de l'ANC Berga, Lluís Escriche, ha explicat que, encara
que no és una previsió tancada, des de la capital de comarca, compten en reservar mitja dotzena
d'autocars. "Tenim la impressió que hi haurà força gent", ha afirmat Escriche. Hi ha coincidit el
coordinador de l'ANC Gironella, Mauri Viles, que ha dit que els últims dies hi ha molta gent que
s'interessa per la mobilització de dissabte. Des de la Perla del Llobregat baixarà un autobús a
Barcelona.
De Berga a Barcelona, els autocars tindran sortida a la 1 del migdia de dissabte a l'Avinguda
Catalunya, davant del Carrefour. La venda de tiquets es fa a Intersport Serramartí La Copisteria, a
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un preu de 12 euros. Mentre que, de Gironella a Barcelona, l'autobús sortirà de Cal Xato a les 2
del migdia. El tiquet costa 10 euros i es podrà comprar a Materials Construcció Antoni Pont i
Herboristeria Serafina de Gironella, segons Mauri Viles.
De Puig-reig, el bus sortirà a un quarts de 2 del migdia del Passeig 1 d'Octubre. La venda de
tiquets es fa a l'Ajuntament.
Pel que fa a l'alt Berguedà també hi haurà un autobús que sortirà de Bagà i Guardiola de Berguedà a
partir de la 1, de la parada de bus i la parada de Cal Siller, respectivament. Els tiquets també
costen 10 euros i es poden comprar a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet i a l'Estanc Ca la Ganga
de Bagà.
NacióBerguedà t'explica aquí totes les claus de la mobilització:

[playbuzz] (function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script',
'playbuzz-sdk'));
[/playbuzz] - Qui convoca?
En total, 115 organitzacions s'han adherit a la manifestació. Entre elles destaquen Òmnium, l'ANC,
CCOO, UGT, Intersindical-CSC - que també va organitzar la vaga del 18-O -, USOC, En Peu de
Pau, SOS Racisme, UFEC, Stop Mare Mortum, Plataforma per la Llengua, o SEPC.
- Quan i on?
La marxa està convocada al carrer Marina de Barcelona a les 17h
- Per què es convoca?
Les entitats organitzadores coincideixen a titllar la sentència del Suprem d'"injusta", i reclamen la
via política com a solució per posar fi a la judicialització del conflicte. El dia que es va anunciar la
convocatòria, les organitzacions van reclamar "diàleg, solucions polítiques, justícia, no defallir, cohesió
social i democràcia amb urnes".

- Polèmica amb el Clàssic
La data de la manifestació coincidia amb el primer Barça-Madrid de la temporada, i la Lliga va
decidir ajornar-lo (https://www.naciodigital.cat/noticia/189390/barca-madrid/ajornat) . En un
primer moment havia demanat que es disputés a Madrid
(https://www.naciodigital.cat/noticia/189178/lliga/vol/classic/26-o/es/jugui/madrid/no/barcelona) i
no a Barcelona, per por de possibles incidents. En resposta a la resolució, el Barça va emetre un
comunicat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/189075/barca/reacciona/sentencia/preso/no/es/solucio)
advocant pel diàleg i la política i afirmant que "la presó no és la solució".
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