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VÍDEOS 45.000 catalans entonen
«L'Estaca» i «Els Segadors» al cor
d'Europa
Un acte polític ha tancat la demostració de força de l'independentisme a Brussel·les
VÍDEO «L'Estaca» de @lluis_llach (https://twitter.com/lluis_llach?ref_src=twsrc%5Etfw) ,
interpretada per Músics per la Llibertat i entonada a ple pulmó pels assistents, tanca l'acte polític i
la massiva manifestació #WakeUpEurope
(https://twitter.com/hashtag/WakeUpEurope?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de
l'independentisme a Brussel·les https://t.co/u3mwh0zfxP ( https://t.co/u3mwh0zfxP)
pic.twitter.com/1LKimywaT5 (https://t.co/1LKimywaT5)
? NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017
(https://twitter.com/naciodigital/status/938775045253554176?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'èxit de la manifestació a Brussel·les estava assegurat però ha desbordat totes les expectatives:
45.000 catalans, segons dades oficials de la policia belga, s'han manifestat al cor d'Europa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144168/independentisme/desborda/cor/europa/amb/45000/ma
nifestants) .

?? Acaba l'acte a la plaça Jean Rey amb l'Estaca i Els Segadors, interpretades per
@MusicsLlibertat (https://twitter.com/MusicsLlibertat?ref_src=twsrc%5Etfw) . Emotives però amb
l'alegria de saber que hem fet bategar el cor d'Europa. Ho hem fet de manera cívica i pacífica.
Hem tornat a enlluernar el món. ? #WakeUpEurope
(https://twitter.com/hashtag/WakeUpEurope?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) !
pic.twitter.com/bYkMj9Cyp9 (https://t.co/bYkMj9Cyp9)
? Assemblea Nacional (@assemblea) 7 de desembre de 2017
(https://twitter.com/assemblea/status/938777378603618304?ref_src=twsrc%5Etfw)

L'acte polític, que ha comptat amb la participació de diputats europeus, membres de diversos
estats de la Unió Europea així com dels portaveus de l'ANC i Òmnium. També hi ha intervingut els
consellers a l'exili Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, a més de Joan Coma
Roura (CUP), Marta Rovira (ERC) i del president Carles Puigdemont (Junts per Catalunya)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144176/toc/alerta/independentisme/europa/complicitat/amb/raj
oy/aixi/no) .
La demostració de força de l'independentisme ha acabat amb els 45.000 manifestants catalans
entonant L'Estaca i Els Segadors a l'uníson.

VÍDEO «Els Segadors» clou l'acte polític de la multitudinària marxa #WakeUpEurope
(https://twitter.com/hashtag/WakeUpEurope?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pels carrers de
Brussel·les https://t.co/rvuJo0DYD9 (https://t.co/rvuJo0DYD9) pic.twitter.com/EmjqZ7JYhx
(https://t.co/EmjqZ7JYhx)
? NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017
https://www.naciodigital.cat/noticia/144182/videos/45000/catalans/entonen/estaca/segadors/al/cor/europa
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(https://twitter.com/naciodigital/status/938776815241433089?ref_src=twsrc%5Etfw)
A continuació, el vídeo íntegre de l'acte polític al final de la manifestació.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ksU5Sug6Gnk
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