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Les 12 frases més destacades de
l'adeu dels presos al Suprem
De la crida a la mobilització permanent de Cuixart a l'advertència de Turull al
tribunal, passant per les crides al diàleg i les crítiques a les acusacions

Concentració a Arc de Triomf l'últim dia de judici | Bernat Cedó

Punt i final al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. La causa contra l'independentisme, vista per a
sentència. Els acusats han tingut l'oportunitat de tornar a parlar aprofitant els seus darrers torns
de paraula. De la crida a la mobilització permanent de Cuixart a l'advertència de Turull al tribunal,
passant per les crides al diàleg i les crítiques a les acusacions, les 12 frases més destacades de
l'adeu dels presos a l'alt tribunal espanyol.
Junqueras: "Parlar i escoltar és la base de qualsevol enteniment".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181921/junqueras/reclama/retornar/cas/catala/al/terreny/diale
g/ultima/paraula/al/suprem?rlc=p1)
Romeva: "Passi el que passi continuarem mirant amb dignitat als ulls dels nostres fills".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181922/romeva/lamenta/escarment/acusacions/recorda/nome
s/son/politics/fent/politica)
Forn: "Estic convençut que només des del diàleg podrem resoldre aquest conflicte polític".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181924/forn/nega/haver/donat/ordres/mossos/afavorir/celebra
cio/referendum)
Turull: "Escapçant-nos a nosaltres no s'escapçarà l'independentisme".
https://www.naciodigital.cat/noticia/181944/12-frases-mes-destacades-adeu-dels-presos-al-suprem
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/181927/turull/denuncia/hagi/volgut/decapitar/independentisme
/des/justicia)
Rull: "No hi ha prou presons per tancar l'anhel de llibertat de tot un poble".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181928/rull/al/suprem/no/prou/presons/tancar/anhel/llibertat/to
t/poble)
Sànchez: "A Catalunya votarem i ho farem d'acord amb l'estat espanyol".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181931/sanchez/demana/al/suprem/no/agreugi/crisi/politica)
Forcadell: "Estic sent jutjada per la meva trajectòria, no pels meus actes".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181936/forcadell/al/suprem/estic/sent/jutjada/meva/trajectoria/
no/pels/meus/actes)
Bassa: "Desobediència hauria estat presentar-nos amb un programa i no complir-lo. Nosaltres el
vam complir".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181937/bassa/demana/al/suprem/no/dicti/sentencia/contra/cat
alunya)
Cuixart: "No em penedeixo de res. Ho tornaria a fer. Vaig fer crides a la mobilització permanent i
ho torno a fer ara i aquí".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181938/cuixart/ultima/paraula/al/suprem/tornaria/fer)
Vila: "Confio en la justícia i espero que amb la sentència formin part de la solució".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181940/vila/reivindica/sempre/va/actuar/bona/fe/respectant/le
galitat)
Borràs: "Vindran nous polítics i continuarà l'anhel de bona part del poble de Catalunya de decidir el
seu futur".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181943/borras/cap/dels/meus/companys/va/passar/cap/fer/us/
violencia)

Mundó: "Estem a temps de buscar solucions. La realitat social vol una solució pactada".
(https://www.naciodigital.cat/noticia/181946/mundo/demana/al/suprem/estgui/altura/moment/repar
teixi/justicia)
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