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Tot a punt perquè arrenqui la Marxa
per la Llibertat des de Tarragona
Aquest dimecres començarà la caminada reivindicativa que ha d'arribar fins a
Barcelona

Una manifestació per commemorar l'1-O a Tarragona. | Jonathan Oca

Reunió d'última hora per acabar de tancar els serrells de cara a la Marxa per la Llibertat que
arrencarà des de Tarragona.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/34208/guia/tot/cal/saber/marxes/llibertat) Aquest
dimecres, a partir de les 7.30 h es donarà el tret de sortida a l'acció que han acordat els CDR,
Òmnium i l'Assemblea (ANC) per rebutjar la sentència condemnatòria dels presos polítics per part
del Tribunal Suprem.
L'acció començarà al passeig de les Palmeres amb uns breus parlaments i després ja arrencarà la
caminada reivindicativa. Segons els organitzadors, l'objectiu és anar per l'N-340 fins a
Torredembarra i arribar-hi cap a les 10.30 h. Després, cap a les 11 h, els manifestants enfilaran
un altre cop la mateixa via fins a arribar al Vendrell. Està previst que es reuneixin amb els
vendrellencs cap a les 13.30 h. Després de dinar, marxaran en direcció a la C-32 per enllaçar amb
l'A-7 i es desplaçaran per aquesta carretera fins a Vilafranca (sopar i dormir).
Dijous, la columna que ve de Tarragona, seguirà des de Vilafranca fins a Sant Sadurní d'Anoia
(dinar) i acabarà a Martorell (sopar i dormir). L'endemà, deixaran Martorell per acabar l'acció a la
ciutat comtal.
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El primer i el segon dia es recorreran dues etapes de 20 quilòmetres cadascuna -40 quilòmetres en
total, per jornada més o menys. En el tercer, només se'n caminaran 20 més i s'arribarà a la
capital catalana el migdia, segons els organitzadors.
S'habilitaran busos llançadora per poder portar als participants de la marxa cap a Tarragona. A
Torredembarra hi haurà disponible el bus de línia i una de llançadora per arribar a la ciutat. A
Vilafranca, també se n'ha habilitat un per anar a Tarragona. A partir d'aquestes poblacions, es
pot tornar amb tren. Els busos llançadora s'aturen a la rotonda de la Via Augusta amb els Jardins
de la Reconciliació de Tarragona.

Ei! Ja esteu preparats? Dimecres comencen les #MarxesXLlibertat
(https://twitter.com/hashtag/MarxesXLlibertat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
Aquest serà el recorregut.
Agafeu provisions i bon calçat!
Marxem per #ObjectiuIndependència
(https://twitter.com/hashtag/ObjectiuIndepend%C3%A8ncia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/yeCWb7LTCq (https://t.co/yeCWb7LTCq)
? ANC Tarragona? (@ANCTarragona) October 15, 2019
(https://twitter.com/ANCTarragona/status/1184038289856172034?ref_src=twsrc%5Etfw)
Tens algun dubte sobre les Marxes per la Llibertat? Te'ls resolem.
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script',
'playbuzz-sdk'));
[/playbuzz]

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/34213/tot/punt/perque/arrenqui/marxa/llibertat/des/tarragona
Pàgina 2 de 2

