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Surt al carrer l'Espanya que exigeix
«vencedors i vençuts»
Milers de persones es concentren a Madrid contra la derogació de la doctrina
Parot | PP, UPyD i C's participen en una concentració que insta a no acatar la
sentència d'Estrasburg
Imatge difosa per l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la concentració a Madrid Foto: @_AVT_

La crida feta per diverses entitats de víctimes del terrorisme a omplir els carrers del centre de
Madrid en defensa d'una Espanya ?amb vencedors i vençuts? ha estat resposta per milers de
ciutadans -desenes de milers, segons dades de l'organització-, que han fet seva l'exigència dels
convocats d'instar al govern espanyol que no acati la sentència del Tribunal de Drets Humans
d'Estrasburg, que aquesta setmana ha derogat la doctrina Parot, en virtut de la qual els presos
amb llargues condemnes -entre ells terroristes de diverses organitzacions armades- no podien
beneficiar-se de les rebaixes de pena.

Tot i que la concentració, encapçalada pel lema 'Justícia per a un final amb vencedors i vençuts' és
força crítica amb el govern espanyol i l'actitud que l'executiu Rajoy ha tingut amb la sentència
d'Estrasburg, el mateix Partit Popular dóna suport a la concentració, així com altres formacions com
UPyD i la catalana Ciutadans.

L'acte central ha tingut lloc a la plaça de Colom, on entre banderes espanyoles i extremenyes ha
parlat, entre d'altres, la presidenta de l'Associació de víctimes del Terrorisme, que Ángeles
Pedraza, que, tot i que la concentració reclama ?vencedors i vençuts?, ha assenyalat que ?aquí no
hi ha hagut cap guerra, no hi ha hagut cap conflicte, hi ha hagut assassins i víctimes innocents?.
El parlament de Pedraza ha estat interromput en diverses ocasions per crits de ?Rajoy traïdor?. A
la concentració hi han assistit, entre d'altres, els tres vicesecretaris generals del PP, Esteban
González Pons, Javier Arenas i Carlos Floriano, així com altres dirigents d'aquest partit com
Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz, Ignacio Astarloa, Esperanza Aguirre, Ana Botella i Ignacio
González. L'acte s'ha clos amb l'audició de la 'Marcha Real'.
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