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ANC, Òmnium i CDR convoquen una
concentració de protesta a «una
sentència injusta»
És a les 19.30 hores a la plaça Sant Roc
ANC - Sabadell per la Independència, Òmnium Cultural i CDR Sabadell han fet una crida per
protestar contra "una sentència injusta" al president de la Generalitat, Quim Torra, després que
el Tribunal Suprem (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32023/suprem-inhabilita-torraescapca-presidencia-generalitat) l'ha inhabilitat per un període d'un any i mig per desobediència.
Serà aquest dilluns a partir de les 19.30 hores a la plaça Sant Roc, 30 minuts més tard del que
s'està demanant des de les entitats independentistes arreu del país. "No podem acceptar una
injustícia que pretén anul·lar el nostre vot i la democràcia", ha compartit en una piulada la secció
local de l'ANC.
Han garantit que es compliran les mesures sanitàries i han demanat que els manifestants
compleixen amb les instruccions sanitàries, és a dir, l'ús obligatori de la mascareta i la distància
social, així com el rentat habitual de mans.
?És hora de no acatar una sentència injusta.
?No podem acceptar una injustícia que pretén anul·lar el nostre vot i la democràcia
?El nostre President el decidim nosaltres!
?Defensem el MHP Torra el dia de la sentència
?2/4 de 8
?pl de Sant Roc
??Tenim dret de manifestació pic.twitter.com/OY0zA20XRm https://t.co/OY0zA20XRm)
(
? ANC Sabadell-SBDxI ? (@SBDxI) September 28, 2020
(https://twitter.com/SBDxI/status/1310538282938314752?ref_src=twsrc%5Etfw)

?Serem al carrer per defensar el MHP Torra el dia que surti la sentència.
?a les 19.30 h
?a la pl. de Sant Roc de #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
?amb totes les mesures sanitàries.
?vingueu preparats per estar-vos-hi una estona: aigua, seients, ganyips, etc.
Seguiu-nos a les xarxes! pic.twitter.com/trHmYmwLOO (https://t.co/trHmYmwLOO)
? Òmnium Sabadell (@OmniumSabadell) September 27, 2020
(https://twitter.com/OmniumSabadell/status/1310275094158213123?ref_src=twsrc%5Etfw)

Nova ofensiva antidemocràtica per part de l'estat espanyol!
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Els presidents de Catalunya els triem els catalans votant.
Contra la repressió, no acatem els seus tribunals corruptes ni volem que ho facin els nostres
representants!
?Avui
?19:30h
?Plaça de Sant Roc de Sabadell
? CDR Sabadell (@cdrsabadell) September 28, 2020
(https://twitter.com/cdrsabadell/status/1310573507097624583?ref_src=twsrc%5Etfw)
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