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PRATS
DE LLUÇANÈS

JUDICI A LA DEMOCRÀCIA

El dia 12 de febrer va començar el judici ignominiós a representants polítics 
que s’asseuen al banc dels acusats pel fet d’haver organitzat un referèndum; 
per haver defensat la democràcia; per haver escoltat el poble de Catalunya i fer 
possible el seu vot. Des de Prats de Lluçanès enviem tot el suport a les persones 
acusades i a les famílies. De la mateixa manera que ens afegim a convertir aquest judici 
de la vergonya en el judici de la dignitat, a posar un mirall a l’Estat Espanyol i acusar-lo de 
vulnerar els drets fonamentals de la ciutadania catalana. I és que no estan jutjant només els presos 
i les preses, ens estan jutjant a tota la ciutadania. 

 - Mobilitzem-nos

És l’hora de tornar a sortir al carrer. Guanyarem si persistim, i mentre a dins la Sala del Tribunal Suprem es 
desenvolupa el judici a fora no podem restar quiets. Per aquest motiu, fem una crida a sumar-se a les mobilitzacions 
unitàries preparades per aquestes dates, així i com les que sorgeixin. Us les recordem:

 16 de febrer: manifestació a Barcelona
 21 de febrer: VAGA GENERAL. Aturem-ho tot.
 16 de març: manifestació a Madrid

* per les manifestacions, l’ANC organitza autocars des del territori. Us animem a posar-vos-hi en contacte i 
omplir-los.

 - L’alcalde, a declarar

L’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, ha estat acceptat pel Tribunal Suprem com a testimoni a 
petició de la defensa d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, sense que se sàpiga encara la data en què serà 
citat.
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Parlem de Prats 
de Lluçanès

Fa 4 anys Esquerra Republicana de Catalunya es 
presentava a les eleccions municipals amb el lema 
“PRATS SOM TOTS”. Aquesta és la màxima que s’ha 
tingut present per a totes i cadascuna de les accions 
al capdavant del Govern de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. Llavors, es va elaborar un programa electo-
ral a partir d’un procés participatiu, un programa que 
va esdevenir el PLA DE GOVERN que s’ha implantat 
aquesta legislatura.

Ara, ERC Prats encara aquest nou període fent un se-
guit de trobades i reunions per anar avaluant la legisla-
tura que s’acaba i seguir preparant el programa per a 
la legislatura que començarà després de les eleccions 
del proper dia 26 de maig. Ho vol fer, com sempre, de 
forma participativa, amb debat i aportacions. 

Per això, us convidem a venir dimecres dia 20 de 
febrer a 2/4 de 9 del vespre per parlar de Prats de 
Lluçanès. En aquesta reunió es farà públic també les 
diferents convocatòries posteriors. Recorda, PRATS 
SOM TOTS. 

Presentació del llibre “Esperança i llibertat” de Raül Romeva.


