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«No podem fer res més que donar
suport»: centenars de persones se
solidaritzen amb Homs a Taradell
Joan Coma, regidor de Capgirem Vic i investigat per l'Audiència Nacional,
també participa en la concentració promoguda al poble de l'ex-conseller de la
Presidència

Unes tres-centes persones s'han concentrat a la plaça de les Eres. | Carles Fiter

"No podem fer res més que donar suport". Ho deien una parella d'ancians de Taradell que s'han
desplaçat fins a la plaça de les Eres, on s'ha convocat una concentració per Francesc Homs, que
aquest dilluns ha declarat al Tribunal Suprem pels delictes de prevaricació i desobediència en
relació amb la consulta del 9-N http://www.naciodigital.cat/noticia/126189/homs/al/fiscal/9(
n/assumeixo/fets/incrimina/podria/afegir) . "Hi ha molta gent de fora " apuntaven. Entre els trescents assistents hi havia regidors de l'Ajuntament de Taradell, però també de Vic i de diferents
polítics d'arreu de la comarca, que han volgut donar suport al cap de files del PDECat al
Congrés. L'escriptor Antoni Pladevall ha llegit el manifest envoltat de tots els càrrecs electes.
També hi era present el regidor de Capgirem Vic Joan Coma, investigat per incitació a la sedició
per l'Audiència Nacional. "Mantenim la mateixa actitud de confrontació directa amb un estat que
no ens vol deixar votar", ha explicat Coma. En aquest mateix sentit, la secretària de l'ANC, Eulàlia
Subirà, ha remarcat la voluntat de mobilització dels sobiranistes. "Serem a tot arreu, a totes les
places i tots els carrers que faci falta", ha expressat.
Hi faltava l'alcalde de Taradell, Lluís Verdaguer, que aquesta tarda estava tornant de Madrid. Amb
més veïns de Taradell, s'havia desplaçat fins a la capital de l'Estat per fer costat a l'ex-conseller de
la Presidència. En total, una trentena de persones han anat a donar suport al diputat en
autobús. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, també ha anat a Madrid a donar suport al regidor. La
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concentració ha acabat amb el desplegament d'una gran pancarta on hi posava "Love
Democracy", Els Segadors i crits d'independència.

Unes tres-centes persones s'han concentrat a la plaça de les Eres. Foto: Carles Fiter

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=aM06aj2cLPU
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=p3iNdCnmTkQ
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