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Per dignitat i consciència: els
motius per participar en la Marxa de
Llibertat
Diferents testimonis han parlat amb NacióTarragona per rebutjar la violència
d'aquest dimarts i per denunciar que aquesta no és la via per aconseguir la
independència.

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

La columna de Tarragona de la Marxa per la Llibertat ha arrencat amb convicció pocs minuts
abans de les vuit del matí. (https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/34213) Centenars de
persones han començat a caminar després d'entonar els Segadors i amb crits de "llibertat" per
esperonar-se. Aquesta marxa arriba després que ahir Tarragona visqués una autèntica batalla
campal entre manifestants i agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/34215/videos/almenys/13/detinguts/prop/desena/fer
its/aldarulls/tarragona)
Entre les persones que han iniciat la marxa hi havia la Nani P. i la Irene P. Les dues amigues
s'ha apuntat a aquesta acció per "dignitat". Nani P. ha destacat que "això ja no és qüestió
d'independència, sinó que parlem de democràcia". En aquest sentit, ha afegit que des de l'estat
espanyol "ens estan ofegant i no es pot aguantar".
Per tot plegat, ha expressat la seva voluntat que Catalunya sigui independent perquè "cada dia
tenim més clar que hem de marxar del país veí". Ara bé, ha expressat que amb aquestes marxes
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"no n'hi ha prou" però ha dit amb contundència que "la violència no hi cap, tota acció ha de ser
pacífica". "No ha de ser el nostre tarannà", ha sentenciat.
Per "dignitat i consciència"
Irene B. també ha expressat que suma a la marxa per "dignitat i consciència" i per "mostrar a
tothom el que passa a Catalunya perquè no hi ha dret, fa massa que dura tot això". Ha rebutjat els
aldarulls i els enfrontaments entre manifestants i policia i ha destacat que "hem de dir prou però
sempre de forma pacífica i com sempre ho hem fet". Sobre això, també considera que cal esbrinar
qui hi ha al darrere de tots els grups de "violents" i ha assegurat que "no és la nostra manera de
fer, no sé perquè utilitzen aquesta via, ja que la violència no va a enlloc".

La columna de Tarragona arrenca la Marxa per la Llibertat amb centenars de participants;
informa @JonathanOca (https://twitter.com/JonathanOca?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/n5qHv6gZIR (https://t.co/n5qHv6gZIR) pic.twitter.com/km2jVOVTO5
(https://t.co/km2jVOVTO5)
? NacióTarragona (@naciotarragona) October 16, 2019
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1184347335951699970?ref_src=twsrc%5Etfw)
"A poc a poc cap a la independència"
En Lluís P. ha expressat que també participa en aquesta acció per "dignitat" i destaca que és una
manera de protestar contra la decisió del Tribunal Suprem. En declaracions a aquest mitjà ha
manifestat que s'ha d'anar "a poc a poc cap a la independència" però considera que no es pot
permetre aquesta "venjança" de la justícia de l'estat espanyol contra els presos polítics amb la
sentència.
A banda, ha expressat que la violència "no hi té cabuda en els actes de l'independentisme" i que
s'ha d'anar fent camí per la via de la pau, "de forma reivindicativa però pacífica".
"He nascut a Sòria però en aquest moment soc més català que mai"
"Tinc uns ideals que s'han de defensar". Així és com en Santiago ha reafirmat la seva participació
en la Marxa per la Llibertat. El manifestant ha afegit que "he nascut a Sòria però en aquest moment
som més català que mai" i ha assegurat que el sentiment ha crescut "després del menyspreu de
la meva exEspanya, perquè no la puc acceptar d'una altra manera".
En Santiago ha apuntat que la sentència ha sigut "una venjança per escapçar l'independentisme" i
es pregunta "què han fet els Jordis o Forcadell, per exemple?". En aquest sentit, ha destacat que
"el poble s'ha de defensar sol" però ha recordat que sempre per "la via pacífica". També ha
mostrat el seu rebuig "al periodisme fals a Espanya que només diu mentides i intoxica".
El manifestant ha expressat que "tot s'ha de fer a poc a poc" i ha rebutjat els aldarulls d'ahir, "el
que va passar no ens representa, no és la nostra manera de fer".
En Santiago ha acabat la conversa dient que "la llibertat arriba un moment que es pot convertir
en llibertinatge".
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El conseller Damià Calvet a Tarragona, aquest dimecres. Foto: Jonathan Oca

Calvet arrenca des de Tarragona
El conseller de Territori s'ha sumat a la columna de Tarragona de la Marxa per la Llibertat. Damià
Calvet ha expressat que participa en aquesta acció perquè "estem absolutament determinats a
protestar per una sentència injusta i no podem fer res més que sumar-nos a aquesta reacció
ciutadana, la reacció social pacífica". Juntament amb centenars de persones, el conseller ha enfilat
la via Augusta per enllaçar amb l'N-340 fins a Torredembarra, en aquest primer tram.
Dubtes sobre les marxes?
Pel que fa a la mobilització, si tens algun dubte, te l'intentem resoldre amb l'explicació que hi ha a
continuació:
[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/34220/dignitat/consciencia/motius/participar/marxa/llibertat
Pàgina 3 de 3

