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Darrers dies per comprar els
tiquets d'autocar per a la
manifestació a Madrid del pròxim 16
de març
L'ANC i Òmnium han preparat una gran manifestació a la capital espanyola amb
motiu del judici de l'1-O

Manifestació contra la repressió a Barcelona | Adrià Costa

Una gran manifestació a Madrid. Aquesta és una de les principals protestes que estan cuinant
l'ANC i Òmnium amb motiu del judici de l'1-O. Aquesta manifestació forma part de la bateria de
mobilitzacions que l'independentisme està organitzant tant a Catalunya com a Europa per
denunciar la repressió.
La manifestació serà el pròxim dissabte, 16 de març, a les 18 h, just un mes després de la
manifestació unitària celebrada a Barcelona, el 16 de febrer. De la mateixa manera que la
mobilització de Barcelona, la intenció inicial de la protesta a Madrid és que sigui també unitària. Es
pretén que aplegui el suport de les entitats sobiranistes i dels partits independentistes amb
l'objectiu de posar de manifest la injustícia de la causa, com s'ha fet des del primer dia del judici.
L'ANC i Òmnium Rubí s'han sumat a l'acció i ofereixen places d'autobús per a totes aquelles
persones que es vulguin desplaçar fins a la capital espanyola. Ara per ara ja han omplert un
autocar sencer i estan venent els últims tiquets del segon. L'entitat fa una crida a tota la
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ciutadania a dirigir-se al punt de venda dels tiquets abans que s'esgotin.
Els bitllets tenen un preu de 45 ? i es poden comprar a Viatges Franquesa, al carrer Francesc
Macià, 63. Els autocars sortiran dissabte 16, a les 6 h, des de l'Escardívol i arribaran diumenge 17,
també a les 6 h, al mateix punt.
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