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Dues mil persones en la
manifestació de l'Esquerra
Independentista
Persones diverses i de totes les edats conformen una marxa que coincidia en
horari amb la Via Lliure

Les quatre gotes que han començat a caure quan passava un quart d'hora de la convocatòria
oficial, dos de vuit del vespre, ha fet que el tret d'inici de la manifestació de l'Esquerra
Independentista del Camp a Reus s'hagi accelerat. Des del Mercat Central, més de dues mil
persones han enfilat pel carrer de Sant Joan avall. Com passa darrerament, el perfil dels
assistents és molt divers: des dels militants de les organitzacions com la CUP, el sindicat COS,
les assemblees juvenils, entre d'altres, fins a un públic nombrós i divers amb símbols de tota
mena, famílies senceres, nens petits i, en lloc de seguir la cridòria militant, fent petar la xerrada
durant el recorregut.
Conceptes com «llibertat», «independència», «socialisme», «classe treballadora» o «Països
Catalans» eren comuns entre les diferents pancartes i lemes que les organitzacions exhibien. La
reivindicació social alhora es concretava també amb unes enganxines amb el text «Benvinguts
refugiats» o amb els crits ja tradicionals contra els Mossos d'Esquadra. Un d'ells, provinent del
bloc de Reconstrucció Comunista (Partit Marxista-leninista), assenyalava que «la lluita és al carrer
i no al Parlament», en referència a la campanya electoral del 27-S i a la participació de la CUP,
formació convocant de la marxa.
Però més enllà de tot plegat, la manifestació ha estat relaxada, una ocasió per a molta gent per
comentar com havia anat la Diada també a Barcelona, amb la Via Lliure de la Meridiana, que en
ser en la mateixa franja horària ha resultat pràcticament incompatible assistir a les dues. A més, a
diferència d'altres anys, no hi ha hagut gaire lloc per a la confusió i no s'han vist tampoc
samarretes de l'ANC o símbols d'altres partits.
Fora del gruix de la manifestació, a les voreres hi havia qui comentava com de gran era l'estelada
roja que encapçalava la marxa o, per contra, que carregava contra els independentistes i els
comunistes, això sí, sense cap enfrontament destacable entre vianants i manifestants. Sorpresos
s'han quedat també els qui prenien la fresca a les terrasses i començaven a rebre octavetes i fulls
de tota mena. Seguint l'estela d'altres anys, el recorregut s'ha embolicat a la plaça Mercadal i això
ha provocat que comencés a perdre afluència al llarg del carrer Major. Un bon nombre de
persones, però, s'ha quedat al final, al carrer de la Font, per escoltar els parlaments de
l'assemblea juvenil Avellana Roja, el candidat per la CUP-Crida Constituent per Tarragona Sergi
Saladié i el ja exdiputat de la CUP-Alternativa d'Esquerres Quim Arrufat.
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Instant de la marxa, mentre passava pel carrer de Sant Joan, aquest vespre a Reus. Foto: Laia Solanellas
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