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L'ANC s'adreça al món: «We, the
people of Catalonia...»
La responsable d'internacional de l'ANC, Liz Castro, reclama "als ciutadans del
món lliure i democràtic" que reconeguin l'estat català

Liz Castro, en l'acte final de la Via Lliure Foto: Josep Maria Montaner

"We, the people of the United States...", comença la Constitució dels Estats Units d'Amèrica (EUA)
el 17 de setembre de 1787. "We, the people of Catalonia...", són les paraules amb què la
coordinadora de l'àrea internacional de l'Assemblea Nacional Catalana, Liz Castro
(http://www.naciodigital.cat/noticia/89125/liz/castro/concepte/america/jo/puc/ferho/vosaltres/teniu/grup) , ha iniciat el seu parlament aquest divendres, Onze de Setembre, durant
l'acte de clausura de la Via Lliure.
Liz Castro, amb passaport nord-americana a la butxaca, ha fet un cop d'efecte global, dirigint-se
"als ciutadans del món lliure i democràtic" per tal que reconeguin "la decisió democràtica" que prengui
Catalunya el 27-S.
I, en un missatge clarament adreçat a Washington i a aquells que anuncien una fractura social
entre Catalunya i Espanya, ha proclamat: "Estem segurs que els nostres vincles familiars i
afectius es mantindran amb Espanya, com es mantenen entre els EUA i la Gran Bretanya!". Tot
seguit, ha sentenciat: "Volem, senzillament, un estat independent."
I és que Castro, amb un to de veu d'allò més serè, diplomàtic, ha repetit una vegada i una altra, la
idea que, "senzillament", l'independentisme demana un Estat propi. "Volem tenir la nostra pròpia
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veu al mon per així millorar la nostra vida i la dels nostres fills", ha assegurat.
Els vídeos més espectaculars de la Via Lliure a la República Catalana
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94060/videos/espectaculars/via/lliure/republica/catalana)

El ressò de la Diada Nacional, a la premsa internacional
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94068/resso/diada/premsa/internacional)

Totes les notícies de la Via Lliure a la República Catalana
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/732/11/setembre/2015-/via/lliure/republica/catalana)

FOTOS Les impressionants imatges aèries de la Via Lliure a la Meridiana
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94064/fotos/impressionants/imatges/aeries/via/lliure/meridiana)

Totes les galeries de fotos de la Via Lliure a la República Catalana
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/Via+Lliure)

Totes les galeries de fotos de la Diada Nacional arreu del territori
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/Onze+de+Setembre)

https://www.naciodigital.cat/noticia/94069/anc/adreca/al/mon/we/people/of/catalonia
Pàgina 2 de 2

