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Forcadell, en la rebuda a Sabadell:
«La felicitat no es completa perquè
no tots poden ser a casa seva»
Prop de mig miler de persones es concentren a la plaça Sant Roc

Carme Forcadell amb un ram de flors de benvinguda a la ciutat | Juanma Peláez

El passat dimecres sortia del centre penitenciari de Wad-Ras
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/34593/presos-politics-surten-preso-llibertat) , a
Barcelona, i aquest dimarts l'expresidenta del Parlament de Sabadell Carme Forcadell ha rebut
l'escalf de la seva ciutat, Sabadell, des d'on ha recordat la resta d'exiliats i represaliats: "La
felicitat no es completa perquè no tots poden ser a casa seva".
Prop de mig miler de persones l'han esperat a la plaça Sant Roc en la benvinguda que ha
convocat la iniciativa Free Forcadell (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/34622/acterebuda-carme-forcadell-sabadell-) i puntual a la cita ha arribat tocades les set de la tarda.
Aplaudiments dels concentrats i també de Forcadell, que ha repartit abraçades amb els regidors
d'ERC; la presidenta del Parlament, Laura Borràs; l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret, i el
diputat republicà, i exalcalde de la ciutat, Juli Fernàndez, entre d'altres.
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?? @AlbertHdzVe (https://twitter.com/AlbertHdzVe?ref_src=twsrc%5Etfw)
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? NacióSabadell (@NacioSabadell) June 29, 2021
(https://twitter.com/NacioSabadell/status/1409939252570427403?ref_src=twsrc%5Etfw)
Forcadell ha reiterat agraïments per les mobilitzacions de la ciutadania i en especial "la gent
de la plaça" https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/34274/centenar-persones-reclama(
llibertat-carme-forcadell-des-placa-sant-roc) que cada migdia es reuneix i que "ens ha alleugerit"
l'estada de 39 mesos entre reixes. Tot i haver sortit, ha repetit que "l'alegria no es completa" i ha
recordat: "El president Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsalí, Toni Comín, Marta Rovira i Anna
Gabriel" i que ho serà "quan vegi la fi de la repressió, perquè avui continua", en referència a la
trentena de persones acusades pel Tribunal de Comptes a les quals reclama 5,4 milions d'euros.
"Això s'ha d'acabar", ha exclamat i ha apuntat al govern espanyol. "Segurament no hauria canviat
d'opinió [en al·lusió als indults] si no hagués estat per la força de la gent. Sou incansables!", així
com, ha continuat, pels suports que guanya l'independentisme
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33521/eleccions-14-f-tots-resultats-valles-occidentalmunicipi-municipi) "elecció rere elecció". A la vegada que ha recalcat "les victòries polítiques i
judicials europees, que han estat determinants".
L'expresidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha garantit el seu compromís per
seguir treballant, i que la ciutadania també ho faci, "per aconseguir una república justa i
feminista", encara que "queda molt de camí, però arribarem", ha reconegut. Els castellers de
Sabadell han posat la cirereta final de l'acte aixecant un pilar i desplegant el domàs amb la cara
de la Forcadell que reclama la seva llibertat.
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