Benvolgut Oriol,
tancat injustament, prejutjat i condemnat a l'aïllament i la llunyania dels qui
t'estimes i t'estimen.
Tancat i castigat per pensar com penses i actuar en conseqüència, per ser
honest i compromès, per defensar la llibertat de la nostra terra com jo i milers
de persones més t'ho hem demanat amb els nostres vots.
Fa 40 anys haurien dit : "a prisión por rojo!" , i ara diuen: "a prisión por
independentista!" , però tu i jo sabem que són els mateixos gossos amb
diferents collars i que avui encara més rabiosos ens volen mossegar.
Ha de ser molt dura la soledat de l'estança, el fred dels murs i la pràctica
incomunicació del món exterior, ah i menjar vés a saber què?
Però com a mare, cada dia penso amb tu i els teus companys empresonats i
penso que el pitjor de tot, el més dur de tot, ha de ser no poder veure i abraçar
cada dia als teus fills, jugar amb ells, dur-los a l'escola, riure i gaudir amb ells i
compartir les seves experiències. Estic segura que això és el que fa més mal i el
que et fa plorar cada dia, com em passa a mi quan penso en tu i els qui
t'estimes i t'estimen.
Saps que no estàs sol, saps que tens una gran família aquí fora que et vol
LLIURE i que no defallirem fins aconseguir la teva llibertat i la dels teus
companys Saps que la lluita no s'aturarà, saps que estem al teu costat .
Oriol, t'envio una forta abraçada, tan forta que espero que la puguis percebre,
una abraçada d'una mare de l'Escala que cada dia pensa amb tu i amb els teus
fills i familiars i que plora amb tu la vostra llunyania.
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