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Els presos tornen a Lledoners:
«Ens tanquen perquè no ens poden
guanyar»
Cuixart, Junqueras, Sànchez, Turull, Forn i Romeva ingressen al centre
penitenciari després que el jutge tombés el tercer grau

Els presos, abans de tornar a entrar a Lledoners. | Òmnium

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Joaquim Forn han
ingressaran aquest vespre a la presó de Lledoners després que el jutge de vigilància penitenciària
hagi tombat el tercer grau que van rebre a les portes de la campanya electoral. Josep Rull, que es
recupera d'una intervenció lleu, ingressarà a la presó en les pròximes hores.
A les portes del centre penitenciari s'ha aplegat per donar suport als presos un centenar de
persones, entre les quals representants dels partits independentistes, com ara el vicepresident
de la Generalitat, Pere Aragonès; la candidata de Junts, Laura Borràs; o la candidata de la CUP,
Dolors Sabater.
"Ens tanquen perquè no ens poden guanyar", ha proclamat Junqueras des d'un escenari en què
han intervingut la resta de dirigents empresonats. El líder d'ERC ha publicat un vídeo a les xarxes
en què se'l veu al cotxe, camí de la presó. "Ens tanquen perquè ens tenen por, tenen por a la
democràcia, tenen por a la llibertat", afirma.
Ens tanquen perquè ens tenen por, tenen por a la democràcia, tenen por a la llibertat. Tot el
contrari que nosaltres. pic.twitter.com/ED869YJyox (https://t.co/ED869YJyox)
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? Oriol Junqueras ?? (@junqueras) March 9, 2021
(https://twitter.com/junqueras/status/1369345143669719043?ref_src=twsrc%5Etfw)
Per la seva banda, Sànchez ha agraït el "suport per garantir la majoria de les forces
independentistes al Parlament". "Això no té marxa enrere, no té aturador, i cada nit que estem a
dins val la pena. Tot això val la pena per la República i la llibertat", ha remarcat Turull.

Jordi Sànchez, a les portes de Lledoners. Foto: Junts

El president d'Òmnium ha defensat que la dels presos és una "lluita obstinada per defensar els
drets de l'autodeterminació". "Hem entrat a la presó per defensar els nostres drets i volem l'amnistia
per a tots els represaliats", ha assegurat.
[noticiadiari]2/217010[/noticiadiari]
Mobilitzacions arreu del país
En solidaritat amb els presos polítics s'han celebrat mobilitzacions arreu del país, també per donar
suport als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, després que el Parlament
Europeu els hagi aixecat la immunitat (https://www.naciodigital.cat/noticia/216859/puigdemontaltre-cop-abocat-tribunals-ara) com demanava el suplicatori del Tribunal Suprem amb l'objectiu
de reactivar les euroordres d'extradició contra ells pels fets de l'1-O.
Una de les convocatòries és la que s'ha fet a l'avinguda Meridiana de Barcelona, que ha aprofitat
l'acció que ja fa 365 dies que es fa per reivindicar la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i
l'aplicació del mandat de l'1-O.
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Unes 200 persones s'han concentrat al mateix indret de cada dia des de ja fa un any i, en
aquesta ocasió, han estès una estelada de grans dimensions i han engegat diversos pots de fum
de colors. Una altra de les concentracions ha tingut lloc a la plaça del Vi de Girona, on unes 250
persones han respost a la convocatòria unitària i han mostrat cartells amb missatges com Amnistia.
Fem-nos lliures o Llibertat presos polítics.
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