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Montserrat s'il·lumina en la vigília
del segon aniversari de l'1-O
Les 131 agulles del Massís projectaran llum al cel fins demà al matí per retre
homenatge als cent trenta-un presidents de la Generalitat i reclamar la llibertat
de Catalunya

Montserrat il·luminada des del Bruc. | Víctor Merencio

Les 131 agulles de Montserrat s'han il·luminat aquest dilluns a la nit en la vigília del segon
aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Centenars d'escaladors i alpinistes s'han enfilat a les
parts més altes del massís per retre homenatge als cent trenta-un presidents de la Generalitat de
Catalunya. Allà hi passaran la nit per assegurar-se que la llum no s'apagui fins dimarts al matí.
L'acte, que ha aplegat centenars de persones a la muntanya i en diversos miradors, també ha
servit per reclamar la llibertat del país per mitjà d'una performance "d'impacte internacional", tal com
han destacat els organitzadors.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=hoSOWrVCXu0
"L'1-O és la data fundacional del camí inaturable cap a la república"
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que l'1-O és "la data
fundacional del camí inaturable cap a la república catalana". Pel president, l'1-O "va ser llum i
llibertat, i assenyala el camí cap a la democràcia i la defensa dels drets". Torra ha fet aquestes
declaracions la vigília de l'1-O des del Bruc, als peus de Montserrat, un dels miradors des d'on
aquesta nit es poden observar les 131 agulles de Montserrat il·luminades.

https://www.rubitv.cat/noticia/3495/montserrat-illumina-vigilia-segon-aniversari-1-o
Pagina 1 de 4

???? A la cloenda de l'acte s'encenen les 131 agulles de Montserrat. #ObjectiuIndependència
(https://twitter.com/hashtag/ObjectiuIndepend%C3%A8ncia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/O8FvofEYlh (https://t.co/O8FvofEYlh)
? Assemblea Nacional ? (@assemblea) September 30, 2019
(https://twitter.com/assemblea/status/1178734378966568960?ref_src=twsrc%5Etfw)

Des del cim del Frare Gros #llumillibertat
(https://twitter.com/hashtag/llumillibertat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/sjqtmNvUFQ (https://t.co/sjqtmNvUFQ)
? Ueccornella (@ueccornella) September 30, 2019
(https://twitter.com/ueccornella/status/1178734582981709825?ref_src=twsrc%5Etfw)

? El #president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) i la #consellera
(https://twitter.com/hashtag/consellera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @albaverges
(https://twitter.com/albaverges?ref_src=twsrc%5Etfw) durant l'acte Llum i Llibertat, que ha
il·luminat 131 agulles del massís de Montserrat en record els 131 presidents de la Generalitat de
Catalunya per reclamar la llibertat del país pic.twitter.com/goa7asfseb (https://t.co/goa7asfseb)
? Govern. Generalitat (@govern) September 30, 2019
(https://twitter.com/govern/status/1178736265773993992?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ja hi som! Llibertat presos i preses polítiques! #independència
(https://twitter.com/hashtag/independ%C3%A8ncia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#SomMuntanya (https://twitter.com/hashtag/SomMuntanya?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlumiLlibertat (https://twitter.com/hashtag/LlumiLlibertat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/JORWxqbrLC (https://t.co/JORWxqbrLC)
? Centre Excursionista Empordanès (@mostra_muntanya) September 30, 2019
(https://twitter.com/mostra_muntanya/status/1178733323843260417?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Les 131 agulles de Montserrat, enceses en la vigília de l'1-O. Foto: Josep M Montaner

La idea que va tenir el col·lectiu Artistes de la República i que de seguida va comptar amb el
suport organitzatiu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i Òmnium Cultural, s'ha convertit finalment en realitat aquest
30 de setembre al vespre. "Volem mostrar que venim de lluny i que tenim al darrere una llarga
història democràtica", va explicar Marc Sellarès, d'Artistes de la República, en la presentació de
l'acte.
Des de Llum i Llibertat s'han posat en contacte amb poetes catalans que, mentre ha durat la
performance, han escrit "versos inspiradors". Aquest material servirà per muntar una exposició.
El Centre Excursionista de Rubí participa de l'encesa de les agulles de Montserrat
Com ja estava previst el 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, el Centre
Excursionista de Rubí ha participat en aquesta encesa de llums a les agulles de Montserrat.
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(https://www.instagram.com/p/B3C7kuJoZwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

Ver esta publicación en Instagram
(https://www.instagram.com/p/B3C7kuJoZwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

?A l'Agulla de Sant Joan, reclamant la nostra #llibertat.? #LlibertatPresosPolítics #LlibertatExiliats
#CatalunyaLliure #CERubí #70anysCER @llumillibertat @feec_cat
(https://www.instagram.com/p/B3C7kuJoZwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

Una publicación compartida de Centr Exc. de Rubí
(https://www.instagram.com/cer_rubi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
(@cer_rubi) el 30 Sep, 2019 a las 11:41 PDT
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