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Convoquen una concentració davant
la comissaria de la policia
espanyola a Sabadell
La mobilització arrencarà a les 19.30 hores a la plaça de l'Ajuntament i té previst
desplaçar-se fins la Gran Via
Una convocatòria feta a través de les xarxes socials insta a concentrar-se davant la comissaria de
la policia espanyola a Sabadell aquest dimarts a la tarda. Es tracta d'una iniciativa en què es
proposa dur maletes buides, i on s'assegura que diverses entitats, organitzacions i partits
secunden l'organització de la trobada, si bé no s'especifica quins.

No és la única convocatòria per aquest dimarts. L'ANC i Òmnium Cultural han convocat segudes
de protesta al davant de les delegacions que el govern espanyol té a Catalunya. El cas més
proper és el de Terrassa, que es farà davant dels jutjats. L'objectiu de les dues entitats és
mostrar el rebuig a la sentència contra els líders independentistes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187505/compliran/condemna/presos/politics) amb aquest
acte pacífic que està previst que tingui una durada de dues hores, de les set a les nou del vespre.

?? [SEGUDES PACÍFIQUES] ??
Nova mobilització de REBUIG A LA SENTÈNCIA! Fem sentir la nostra veu, pacífica i determinada ?
? Segudes pacífiques
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26961/convoquen/concentracio/davant/comissaria/policia/espanyola/sabadell
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? Avui, 15-O
? A les 19h
?Davant dels jutjats de Terrassa (Rambleta 112)
? Hi trobaràs espelmes!
PASSA-HO! ? #HoTornaremAFer
(https://twitter.com/hashtag/HoTornaremAFer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/BsAy17k5Ds (https://t.co/BsAy17k5Ds)
? Òmnium Terrassa (@omniumterrassa) October 15, 2019
(https://twitter.com/omniumterrassa/status/1184037250931318785?ref_src=twsrc%5Etfw)

Sota el lema "Autodeterminació i llibertat. Prou repressió", les entitats han fet una crida per
protestar a les quatre capitals de demarcació i també a les ciutats de Vic, Terrassa, Mataró,
Puigcerdà, Tortosa i Igualada. En aquests actes, demanen que els participants portin una espelma.
Aquesta mobilització servirà com avantsala de les marxes cap a la capital catalana que sortiran de
cinc punts de la geografia catalana.
Les mobilitzacions de rebuig a la sentència als nostres líders socials i polítics continuen. Fem
sentir la nostra veu, pacífica i determinada!?
?Avui
?De 19 a 21 h
?Davant les delegacions del Govern espanyol a BCN, TGN, Lleida i Girona
? Porta una espelma#EnsCondemnenATots
(https://twitter.com/hashtag/EnsCondemnenATots?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/RfAhjj6g8i (https://t.co/RfAhjj6g8i)
? Òmnium Cultural (@omnium) October 15, 2019
(https://twitter.com/omnium/status/1184027128339279873?ref_src=twsrc%5Etfw)
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