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La Diada, marcada per l’exigència a l’alcaldessa perquè es posi al costat de la democràcia

«Alcaldessa, posi les urnes!»

tit, després d’haver do-
nat suport a l’aprovació 
dels pressupostos lo-
cals del 2016 i el 2017.
L’acte ha comptat amb 
una gran participació 
de públic i ha finalitzat 
amb l’encesa d’un SÍ 
format per espelmes i 

un assaig en petit format, 
a la Rambla, de la creació 
d’un signe de sumar com 
el que es va fer l’emdemà 
a la tarda entre el Pas-
seig de Gràcia i el car- 
rer Aragó de Barcelona.

«Volem votar»
L’acte institucional oficial 
del matí de la diada va ser 
molt deslluït, ja que no-
més hi van participar tres 
dels set partits presents 
al consistori. L’acte es va 
cloure amb el crit massiu 
de «Volem votar», fent 
referència a l’aliniament 
de l’alcaldessa amb les 
tesis del PP i el seu intent 
d’impedir l’exercici del 
dret al vot de la ciutada-
nia. Aquest inesperat fet 
espontani va sorprendre 
l’alcaldessa, que va quedar 
perplexa.

parlar la diputada al Con-
grés dels Diputats, Ester 
Capella, i el portaveu del 
grup municipal a Gavà, 
Albert Massana.
El regidor va demanar 
a l’alcaldessa, Raquel 
Sánchez (PSC) que re-
consideri la seva decisió 

partidista de no facili-
tar espais municipals 
per al referèndum de l’1 
d’octubre. Massana va 
recordar que la votació 
és legal i legítima, que a 
Gavà es farà igualment 
a altres equipaments, i 
que l’actitud de Sánchez 

vulnera el principi demo-
cràtic bàsic de fer servir 
les urnes per donar la 
veu al poble.
Per aquest motiu, va 
anunciar que, si el PSC 
no rectifica, ERC-Gavà 
trencarà formalment re-
lacions amb aquest par-

Gavà ERCGava @ERCGava

Hi intervindran:

Gabriel Rufian, diputat al Congrés (ERC)

Teresa Vallverdú, diputada al Parlament    
de Catalunya (ERC)

Eduardo Reyes diputat al Parlament de    
Catalunya (Súmate)

Passeig Maragall
(en cas de pluja, l’acte es farà a l’Espai Maragall)

23 setembre, 19 h
Dissabte

Un any més, i ja en por-
tem 25, ERC-Gavà va 
participar de forma des-
tacada a la celebració 
local de la Diada, or-
ganitzada enguany per 
l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural i el col·lectiu 
La Mata de Jonc, unes 
hores abans de la gran 
manifestació de l’Onze de 
Setembre a Barcelona.
Les accions van co-
mençar al matí, amb la 
visita de l’autobús pel 
sí a la plaça Balmes i a 
la plaça Batista i Roca. 
L’acte central es va fer al 
vespre, a la plaça de Jo-
sep Tarradellas, on par-
tits i entitats sobiranistes 
van fer l’ofrena floral al 
Monument dels Màrtirs 
del Setge de 1714. Per 
part d’Esquerra hi van 
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