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«Venim a defensar les urnes»: el
sobiranisme acompanya Homs al
Suprem
L'ex-president Artur Mas, que serà testimoni demà en la segona part del judici al 9N, assenyala que aquest procés no té "cap sentit" | "El que volem és decidir el
futur", destaca Gabriel Rufián, portaveu d'ERC a Madrid

Mobilització de suport a Francesc Homs a Madrid pel judici al 9-N | Isaac Meler

La plana major del sobiranisme ha fet costat a Francesc Homs abans d'entrar a declarar al
Tribunal Suprem per la seva implicació en el judici al 9-N
(http://www.naciodigital.cat/noticia/126189/homs/justifica/no/haver/frenat/9n/no/havia/manera/humana/saber/abast/suspensio/tc) . "Hem vingut a defensar les urnes", ha
assegurat la secretària general d'ERC i portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí, Marta
Rovira, just quan el cap de files del PDECat a Madrid ja havia entrat a la sala on serà jutjat.
Gabriel Rufián, portaveu dels republicans al Congrés dels Diputats, ha apuntat des de fora del
Suprem que la clau de volta és que els catalans volen "decidir el seu futur" a les urnes.
L'ex-president Artur Mas, que declararà demà com a testimoni, ha volgut deixar clar que el judici
"no té cap sentit", i ha apuntat que cal protegir "l'estat de dret" a través d'una "democràcia de
qualitat". Mas ha encapçalat la delegació del PDECat, partit que lidera, que ha estat la més nodrida
d'entre les que han fet costat a l'ex-conseller. Raül Romeva, conseller d'Exteriors, ha posat de
manifest que es tracta d'un "judici polític".
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Jordi Sànchez -president de l'ANC-, Jordi Cuixart -president d'Òmnium Cultural-, i Neus Lloveras,
presidenta de l'AMI, han estat els representants del sobiranisme civil a Madrid. "El que està
passant a Catalunya no és cosa de quatre", ha determinat Lloveras.
La delegació també ha comptat amb la presència de representants del PNB i d'En Comú Podem,
com és el cas de Marcelo Expósito. "Nosaltres ens vam oposar a la tramitació del suplicatori
(http://www.naciodigital.cat/noticia/120218/congr/envia/homs/judici/politic/9-n) al Congrés dels
Diputats", ha assegurat Expósito.
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