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?FOTOS Centenars de persones
rebutgen la inhabilitació de Torra a
Vic
Protestes a arreu d'Osona per protestar contra la inhabilitació del president

Concentració a la Plaça Major de Vic contra la inhabilitació de Torra. | Josep M. Montaner

Centenars de persones s'han concentrat a davant dels ajuntaments d'arreu d'Osona, convocats
per l'ANC i Òmnium Cultural, per rebutjar contra la sentència del Tribunal Suprem que ratifica l'any
i mig d'inhabilitació per al president de la Generalitat, Quim Torra
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/64291/suprem-inhabilita-torra-escapca-presidenciageneralitat) . La plaça Major de Vic ha estat, com és habitual, escenari de protesta i ha concentrat
centenars de veïns que han mantingut la distància de seguretat i amb mascareta. L'ajuntament de
Vic llueix una rèplica de la pancarta per la qual s'ha inhabilitat Torra.
I no només a Vic, els ajuntaments d'arreu de la comarca han protestat per la sentència de la sala
segona que ha descartat enviar el cas a la justícia europea, tal com demanava la defensa de
Torra. Ha tombat el recurs de cassació seguint el criteri de la Fiscalia i l'acusació popular exercida
per Vox. És el primer cop que un president de la Generalitat és inhabilitat en exercici del seu càrrec.
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Concentració a la plaça Major de Vic contra la inhabilitació de Torra. Foto: Josep M Montaner
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L'alcaldessa de Vic Anna Erra ha llegit el manifest amb altres representats polítics i entitats
independentistes. Foto: Josep M Montaner

Pep Poblet també ha assistit a la trobada. Foto: Josep M Montaner

Imatge del moment de la lectura del manifest de rebuig contra la inhabilitació del president
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) davant l'Ajuntament
de Gurb. #Osona (https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/l3mhCeWJoy (https://t.co/l3mhCeWJoy)
? Ajuntament de Gurb (@AjuntamentGurb) September 28, 2020
(https://twitter.com/AjuntamentGurb/status/1310648085492764673?ref_src=twsrc%5Etfw)

Com no podia ser d'altra manera, el poble de Sant Julià de #Vilatorta
(https://twitter.com/hashtag/Vilatorta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ens hem concentrat
aquesta tarda per rebutjar la injusta i ignomíniosa inhabilitació del nostre President
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) #Osona
(https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/pZsgxKEqfM
(https://t.co/pZsgxKEqfM)
? Marc Costa (@CostaTrachsel) September 28, 2020
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(https://twitter.com/CostaTrachsel/status/1310643045784793088?ref_src=twsrc%5Etfw)

? CONCENTRACIÓ en suport al #PresidentTorra
(https://twitter.com/hashtag/PresidentTorra?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) davant
l'@AjViladrau (https://twitter.com/AjViladrau?ref_src=twsrc%5Etfw) ??@QuimTorraiPla
(https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) #Viladrau
(https://twitter.com/hashtag/Viladrau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Osona
(https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/JjioN1Y7U1
(https://t.co/JjioN1Y7U1)
? Ajuntament Viladrau (@AjViladrau) September 28, 2020
(https://twitter.com/AjViladrau/status/1310639693307031552?ref_src=twsrc%5Etfw)
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