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Pérez Ezquivel, a Junqueras:
«Quan un poble es posa dempeus,
ho aconsegueix»
El Nobel de la Pau argentí, en una reunió amb el líder d'ERC a Buenos Aires, dóna
ple suport al dret a decidir

Oriol Junqueras i Adolfo Pérez Esquivel, al Casal Català de Buenos Aires. Foto: ERC

Adolfo Pérez Ezquivel ( https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel) és una de
les personalitats de rellevància internacional que han donat suport al procés sobiranista català. Va
signar, juntament amb Desmond Tutu, Ken Loach i altres noms, un manifest a favor del 9-N
(http://www.naciodigital.cat/noticia/77027/desmond/tutu/ken/loach/rez/esquivel/amb/9-n) i aquest
dilluns va refermar el seu compromís amb el dret a decidir en una trobada que va mantenir amb
Oriol Junqueras a Buenos Aires. ?Quan un poble es posa dempeus, ho aconsegueix?, va dir el
Nobel de la Pau del 1980 a líder d'Esquerra.
La trobada entre Pérez Esquivel i Junqueras es va realitzar al Casal de Catalunya de Buenos
Aires. Allà, l'activista pels Drets Humans argentí, va donar el suport total al dret a decidir dels
catalans i va expressar la seva perplexitat per la magnitud del deute de l'Estat espanyol, que
?amenaça el benestar dels ciutadans?.
La gira sud-americana de Junqueras, que també el durà a l'Uruguai, ha inclòs una trobada amb
Nora Cortiñas, líder de les Madres de la Plaza de Mayo. Filla de catalans que van emigrar cap a
Sud-Amèrica, porta 38 anys de lluitant pels desapareguts argentins, des de que el seu fill va
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desaparèixer fa 24 anys. El president d'Esquerra Republicana va destacar que ?la Nora és un
exemple de lluita contra les injustícies. És filla de catalans i està compromesa amb el dret a decidir
dels catalans?.
Junqueras, que va signar al llibre d'honor del Casal de Catalunya de Buenos Aires -un document
que inclou les signatures dels presidents Macià i Companys- també va concedir una entrevista al
diari Clarín, el més important del país. "El Estado español menosprecia nuestras aspiraciones"
(http://www.clarin.com/mundo/Oriol-Junqueras-espanol-menospreciaaspiraciones_0_1388861516.html) , titula el rotatiu argentí.
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