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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 14 D’OCTUBRE DEL 2015

Destrossen
l’estelada de
Vilassar de
Mar

Maresme

El 12 d’octubre a la
matinada uns
desconeguts van
trencar el pal i se la
van endur

A dalt, la concentració que es va fer a Mataró i, al costat, la de Tordera. A sota, la de Premià de Dalt i la de Pineda ■ LLUÍS MARTÍNEZ / ELISABETH MEJÍAS / AJ. PREMIÀ DE DALT / MARIA-JOSEP HERNÀNDEZ

Ser-hi tot i la pluja
Redacció
MATARÓ

Un altre cop. I tants com
calgui. Els ajuntaments
del Maresme van tornar a
ser ahir punt de trobada
de centenars de ciutadans
que van respondre a la crida conjunta de l’ANC, Òmnium Cultural i l’AMI com
a rebuig a la judicialització
del procés català que fa el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Amb escenaris ben diferents, els actes, però, van
seguir una estructura
molt semblant. La gent
congregada davant el consistori va escoltar el manifest de suport als mem-

bres del govern imputats
pel 9-N. Malgrat una pluja
fina i molesta que convidava a quedar-se a casa, els
veïns van celebrar la lectura amb crits d’independència i, en algunes poblacions, amb el cant d’Els segadors, com va ser el cas
de Canet de Mar, Calella,
Arenys de Mar i Premià de
Mar, entre altres municipis. En aquesta darrera
població els membres de la
coral L’Amistat van donar
més èmfasi a l’himne.
Unes 250 persones, en
la majoria de casos, van
participar en cadascuna
de les concentracions, en
què no van faltar els representants polítics de CDC,

UDC, ERC, la CUP i en determinats municipis, no
en tots, membres d’ICVEUiA. A Tordera, una urna signada per tots aquells
que van fer de voluntaris el
9-N va presidir la lectura
del manifest i a Premià de
Dalt van hissar una senyera i van signar cartes
adreçades al TSJC perquè
arxivi la causa contra el
president Mas, l’exconsellera Ortega i la consellera
Rigau.
A la capital del Maresme, el mig miler de persones que es van concentrar
al davant de l’Ajuntament, ho van fer aixecant
les paperetes del 9-N mentre l’exdegà del Col·legi

d’Advocats de Mataró Josep Masó llegia el manifest en defensa del dret a
decidir. Els segadors i els
crits d’independència van
ressonar amb força a la
Riera.
El president d’Òmnium
Cultural a Mataró i el Maresme, Toni Pous, va assenyalar la importància de
convocatòries com la
d’ahir perquè els imputats
“sentin l’escalf en uns moments tan complicats”:
“Ho van fer amb convenciment i ara ser davant els
tribunals impressiona”, va
assegurar Pous, que reivindica que la jornada del
9-N va ser “legítima i democràtica”. ■
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ACTES Centenars de ciutadans responen a les concentracions davant els ajuntaments de suport als membres del govern
imputats pel 9-N SIMBOLOGIA Crits d’independència, el cant d’‘Els segadors’ i paperetes del 9-N es fan presents arreu

