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L'AMI convoca concentracions de
suport a Puigdemont a les vuit del
vespre
Seran davant dels ajuntaments catalans i a les places de tots els pobles i ciutats

Concentració en suport a Carles Puigdemont | Gala Espín

L'Associació de Municipis per la Independència ha convocat concentracions aquest
divendres al vespre arreu de Catalunya en suport a Carles Puigdemont, detingut aquest dijous
al vespre a l'illa italiana de Sardenya (https://www.naciodigital.cat/noticia/224898/carlespuigdemont-retingut-policia-sardenya) . Les concentracions es faran a les vuit del vespre davant
dels ajuntaments catalans i a les places de tots els pobles i ciutats que s'hi sumin.
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(https://twitter.com/AMI__cat/status/1441304365583646720?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/35095/ami-convoca-concentracions-suport-puigdemont-vuit-vespre
Pagina 1 de 2

Per altra banda, l'ANC també ha convocat una manifestació per a diumenge a la plaça de
Catalunya. La nova mobilització està impulsada per l'Assembla però fonts de l'entitat han explicat a
l'ACN que esperen que s'hi sumin altres entitats i partits. Avui, d'urgència, l'ANC ja ha promogut
una protesta davant del consolat d'Itàlia a Barcelona, convocat amb poques hores de marge.
[noticiadiari]2/224902[/noticiadiari]
Puigdemont s'havia desplaçat fins a Sardenya per participar en l'acte Aplec Internacional Adifolk a
la ciutat de l'Alguer, on dos policies de paisà el van retenir quan hi va arribar. L'entorn del líder de
Junts ha confirmat aquest divendres al matí que Puigdemont ha passat la nit en una presó de
Sàsser i està actualment a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sàsser.
Hi ha un gran dubte per saber quin és el forat legal que n'ha permès la detenció, ja que les
euroordres de Puigdemont, Ponsatí i Comín es van suspendre i la justícia europea va retirar-los
la immunitat parlamentària. Ara, però, f?onts del Suprem apunten a NacióDigital que l'euroordre
"mai s'ha desactivat".
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