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Els alcaldes del Ripollès es
concentren al Parlament per donar
suport a la declaració
d'independència
Una desena d'alcaldes del Ripollès han vingut al Parlament per recolzar el
president Puigdemont en el dia més transcendental de la història de Catalunya

Una desena d'alcaldes del Ripollès s'han aplegat al Parlament de Catalunya per donar suport a la declaració
d'independència | Cedida

Amb la vara de poder que els acredita com a alcaldes, una desena de batlles de la comarca del
Ripollès s'han desplaçat aquest divendres al matí fins a Barcelona per seguir en directe des del
Parlament de Catalunya la declaració d'independència prevista per avui. Els alcaldes han estat
convocats per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI), que davant la culminació imminent del procés independentista han volgut
donar una imatge d'unitat i força per mostrar que la gran majoria d'alcaldes del país estan a favor
de la independència. De fet, es preveu que en les properes hores s'aprovi la resolució consesuada
entre els grups de Junts pel Sí i la CUP per proclamar la independència i obrir el procés
constituent.
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Els alcaldes del Ripollès han volgut immortalitzar la fotografia d'aquest dia històric amb una imatge
d'unitat en què hi apareixen una desena de batlles. Al mig de la instantània hi apareix l'alcalde de
Ripoll i diputat per Junts pel Sí, Jordi Munell, que porta la seva famosa jaqueta verda de les grans
ocasions. Als flancs hi apareixen dos pesos pesats de la comarca com són l'alcalde de
Campdevànol i president del Consell Comarcal, Joan Manso (PDeCAT) i el batlle de Camprodon,
Xavier Sala (Junts Fem Camprodon). Del PDeCAT també s'hi poden veure l'alcalde de Ribes,
Marc Prat; l'alcaldessa de Sant Pau de Segúries, Dolors Cambras; l'alcalde de Molló, Pep Coma;
l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans, el batlle de Toses, Joan Bernadas i l'alcaldessa de
Vilallonga de Ter, Mònica Bonshoms. A més, a la foto també hi apareix l'alcaldessa més jove de
la comarca i representant d'ERC, Núria Pérez.
Per altra banda, precisament una nombrosa delegació de militants d'ERC han baixat des de Ripoll
i Sant Joan de les Abadesses per ser presents en aquest acte, entre els quals hi ha la diputada al
Congrès dels Diputats, Teresa Jordà (ERC).

Alguns militants d'ERC del Ripollès també han baixat a Barcelona per donar suport a la declaració
d'independència, entre ells la diputada al Congrès, Teresa Jordà Foto: ERC Ripollès
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