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Èpica a Palau
Milers de persones reben el president Mas al seu retorn de Madrid
Galeria de fotos (http://www.naciodigital.cat/galeria/1437/pagina1/rebuda/mas/sant/jaume) (Jordi
BorrÃ s)

Artur Mas ha saludat els concentrats a peu de carrer. Foto: Jordi Borràs

La convocatòria d'urgència de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per rebre el president Mas a
la tornada de la fracassada reunió que ha mantingut amb Mariano Rajoy
(http://www.naciodigital.cat/noticia/46939/mas/entestar-se/seria/ingenu) ha trobat resposta per
part de la societat civil catalana. Milers de persones han omplert la plaça de Sant Jaume aquest
dijous al vespre per donar "escalf" al president de la Generalitat de Catalunya. Els crits
d'independència han estat unànimes.
Només han calgut quatre hores per mobilitzar prou gent com per empetitir la plaça de Sant Jaume
-ja reduïda per la presència d'un gran escenari destinat a les imminents festes de la Mercè- i
convertir la improvisada concentració en un crit de suport al president Mas i alhora un
esperonament a que continuï pel camí de la independència.
Una gran pancarta amb el hashtag #totsambelpresident ha presidit la concentració entre multitud
d'estelades i senyeres. A peu pla, just davant la porta del Palau de la Generalitat i entre crits de
'Mas sigues valent, Catalunya independent', una delegació de la societat civil ha rebut el president
Mas, que després d'un breu parlament els ha convidat a cantar 'Els Segadors'.
Entre els assistents, la presidenta de l'ANC, Carme Forcadell; la presidenta d'Òmnium Cultural,
Muriel Casals; l'historiador Jaume Sobrequés; la directora de cinema Isona Passola; el director
de cinema Ventura Pons; el filòsof Xavier Robert de Ventós; el periodista Vicent Sanchís; i el
president de l'IEC, Salvador Giner, entre d'altres. "Hem vingut a donar suport i escalf al
president" ha assegurat Muriel Casals.
Han fet costat al president la seva esposa, Helena Raskosnik, el portaveu del govern Francesc
Homs i altres càrrecs del govern de la Generalitat. Un cop Mas ha tornat cap a l'interior del Palau,
bona part dels concentrats s'han quedat a la plaça defensant la necessitat que Catalunya
esdevingui un nou Estat dins la Unió Europea.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=FmQvYzmuiEs
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