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L'empresonament dels consellers
indigna el sobiranisme: «No ens
rendirem»
Els partits aixequen la veu en contra de la decisió de la jutge de l'Audiència
Nacional i criden a la mobilització per reclamar la llibertat dels "presos polítics"

Manifestació massiva per reclamar l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart | Adrià Costa

L'empresonament de vuit consellers de Carles Puigdemont acusats per rebel·lió i sedició han
indignat el sobiranisme, que ha sortit en tromba per carregar contra la decisió de la jutge de
l'Audiència Nacional. Aquesta mateixa tarda ja s'ha convocat una manifestació a les portes del
Parlament de Catalunya, però les entitats independentistes es preparen per un context de noves
mobilitzacions en els pròxims dies.
Rovira: "No ens rendirem, lluitarem fins al final"
La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha subratllat que l'empresonament és un "advertiment
i interpel·lació a tots els demòcrates". "Ara ens toca rebre als independentistes per defensar
democràticament el que creiem millor per al nostre país", ha argumentat, però ha recordat que
abans "ha passat a alguns joves, activistes i sindicalistes, però demà aquest estat que no és
democràtic pot atacar qualsevol que no li agrada com pensi". "No ens rendirem, lluitarem fins al
final, perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més lliure i més digne", ha
insistit just abans de trencar en llàgrimes, i ha assevera que ara hi ha "més raons per voler-hi
viure".
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Gabriela Serra: "Ni ens han derrotat ni ens han vençut"
La diputada de la CUP Gabriela Serra també ha carregat durament contra l'empresonament: "El
govern de Rajoy i l'Estat amb tots els seus instruments es pensen que ens han derrotat i no
saben que no només no ens han derrotat, sinó que ni ens han vençut". "Si es pensen que
empresonant vuit persones innocents n'hi ha prou, estan molt equivocats", ha assegurat, ja que
aquesta "vessant més repressiva, centralista i antidemocràtica demostra que no coneix el poble
de Catalunya, que va deixar clar el dia 1 que volia una República i el dia 3 que no volia repressió i
volia democràcia".
Per això, ha subratllat Serra, cal el "coratge, decisió i voluntat" del poble català i ha afirmat que,
encara que empresonats, segueixen sent el "Govern legítim i legal". Ha etzibat, a més, que les
eleccions del 21-D són "il·legítimes". "Veurem tots com ho entomem i se'ns senti la nostra veu", ha
afegit, així com ha avisat que es farà "que sigui impossible l'aplicació" del 155, un missatge que ha
enviat al PP, però també "als seus socis del PSOE i C's".
Marta Pascal: "S'ha engarjolat el Govern democràticament escollit"
"Estem desolats, s'ha engarjolat el Govern de Catalunya democràticament escollit. Que el món i
Europa ho sàpiguen", ha assegurat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal. "Injust,
indecent, estem amb vosaltres", ha piulat Carme Forcadell.

Envien a la presó el govern democràticament escollit. Injust. Indecent. Estem amb vosaltres i les
vostres famílies. https://t.co/QFejuR38nv (https://t.co/QFejuR38nv)
? Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/ForcadellCarme/status/926122361430204416?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ada Colau demana un "front comú" per la llibertat dels "presos polítics"
També l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que aquest dijous és un "dia negre
per a Catalunya" i ha fet una crida via Twitter a forjar "un front comú per aconseguir la llibertat
dels presos polítics".

Dia negre per Catalunya. El govern escollit democràticament a les urnes, a la presó. Cal front
comú per aconseguir llibertat presos polítics
? Ada Colau (@AdaColau) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/AdaColau/status/926124850950955009?ref_src=twsrc%5Etfw)
El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domèmech, per la seva banda, ha afirmat que caldrà
"fermesa i intel·ligència" per superar aquest moment.

El pitjor que podia passar ha esdevingut, caldrà fermesa i intel·ligència per superar aquest
moment. Amnistia ja
? Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/XavierDomenechs/status/926116637929025536?ref_src=twsrc%5Etfw)
"M'avergonyeix que en el meu país s'empresoni a opositors", ha sentenciat també via Twitter el
líder de Podem, Pablo Iglesias.

Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de
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Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos pic.twitter.com/lkZpFQpgv6
(https://t.co/lkZpFQpgv6)
? Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de novembre de 2017
(https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/926118875275694081?ref_src=twsrc%5Etfw)

Les entitats municipalistes demanen calma i mobilització
La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha sentenciat que "la democràcia s'ha enterrat
definitivament a Espanya" i això passa en una "Europa amb uns valors fundacionals i que mira cap
a una altra banda mentre s'empresona a un govern democràticament escollit a un estat europeu".
Per això, ha reconegut una "decepció molt gran", i ha receptat "serenor, malgrat el nus a l'estómac, i
calma": "El que hem de fer és recapacitar, tranquil·litzar-nos i veure què caldrà fer".
El president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, ha coincidit que "el poble català no
farà cap altra cosa que no sigui respondre a aquesta agressió des d'una forma democràtica, des
d'avui fins al 21-D". "Cap agressió sense resposta, la qual serà democràtica i pacífica", ha insistit, i ha
avançat que s'afrontarà el "repte de guanyar a les urnes la nostra llibertat". Igualment, ha explicat
que les dues associacions municipalistes es reuniran divendres per decidir com actuar des dels
ajuntaments en aquesta nova etapa, un cop "es constata un cop més la derrota democràtica de
l'estat espanyol".

Neus Lloveras i Miquel Buch, a Madrid Foto: Isaac Meler
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Antoni Castellà: "S'ha acabat la revolució dels somriures"
El portaveu polític de Demòcrates, Antoni Castellà, ha subratllat que "s'ha acabat la revolució dels
somriures" i que ara cal sortir als carrers per defensar les institucions enfront "el "govern tirànic de
l'estat espanyol", el qual "no és un estat democràtic". "Ens posen a la presó a tot el poble de
Catalunya", ha asseverat, motiu pel qual crida a "que la ciutadania surti al carrer per defensar el
govern legítim de Catalunya". "Assistirem a una guerra entre la tirania i la democràcia", ha
pronosticat.
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