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VÍDEO ÍNTEGRE El sobiranisme
celebra l'últim acte de campanya
pel referèndum a Montjuïc
Partits, entitats i Govern comparteixen escenari a l'avinguda Maria Cristina en el
míting de final de campanya de l'1-O | Dirigents dels "comuns" i de Podem
participaran en els discursos per incentivar la participació
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=HILaoj0wPw4
El sobiranisme viu hores intenses en la recta final cap al referèndum. Després que el Govern
hagi garantit un pla B per votar encara que es tanquin col·legis i es requisin urnes
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139403/govern/garanteix/pla/votar/encara/es/tanquin/collegis/e
s/retirin/urnes) , partits, entitats i líders governamentals pilotaran aquest divendres l'acte de
tancament de campanya a Montjuïc. El míting a l'avinguda Maria Cristina, que serà multitudinari,
servirà de conjura col·lectiva per celebrar el referèndum.
L'acte -que tancarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol
Junqueras- aplega tots els accents del sobiranisme, a més dels presidents de l'ANC i Òmnium,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i de l'ACM i l'AMI, Miquel Buch i Neus Lloveras. A banda de les
actuacions musicals prèvies de grups com Exili a Elba, Sense Sal i Getrudis, la part política la
completaran Lluís Llach, cantant l'Estaca -molt present aquests dies-, Magda Casamitjana (MES),
Antoni Castellà (Demòcrates de Catalunya), Mireia Boya (CUP), Marta Rovira (ERC) i Marta Pascal
(PDECat).
Míting amb Nuet, Asens i Fachin
En l'última convocatòria del sobiranisme abans de la jornada de reflexió també hi seran presents
dirigents dels "comuns" i de Podem. Tal com ha avançat NacióDigital
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139359/nuet/asens/fachin/participaran/acte/unitari/final/campan
ya/1-o) , el líder d'EUiA, Joan Josep Nuet; el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona,
Jaume Asens; i el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, pujaran aquest
divendres a l'escenari al costat dels noms propis de l'independentisme.
Convençuts que la cita de l'1 d'octubre també s'ha convertit en un exercici en defensa de la
democràcia, l'autogovern i les institucions catalanes, Nuet, Asens i Fachin contribuiran aquest
divendres a completar la crida a la participació. Aquesta fotografia es produirà després de dies
d'escalada de repressió del govern espanyol per frenar el referèndum, que ha acabat actuant
d'argamassa del sobiranisme a mesura que s'apropava la data de la votació.
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