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Les entitats posen en marxa un web sobre la
manifestació de Brussel∙les


L’ANC i Òmnium conviden a inscriure’s a la mobilització per coordinar els preparatius



La pàgina proporciona informació sobre la marxa i les maneres d’arribar-hi

Manifestació a Brussel les en suport dels presos polítics, el passat diumenge 12
de novembre ACN.



REDACCIÓ - BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han engegat aquest divendres
una pàgina web sobre la gran manifestació convocada el proper 7 de setembre a
Brussel∙les per demanar l’alliberament dels presos polítics catalans, reivindicar la llibertat
d’expressió i denunciar els dèficits democràtics de l’Estat espanyol.
El web proporciona informació sobre la protesta i també té com a objectiu recollir les dades
necessàries per coordinar-ne els preparatius.
Com en anteriors convocatòries de les dues entitats sobiranistes, la pàgina té un formulari
per apuntar-se a la manifestació, on es demana si es preveu anar-hi, amb quin mitjà de
transport i amb quants acompanyants. És tracta d’una inscripció sense caràcter vinculant i
que no suposa cap reserva.
La pàgina també ofereix informació sobre el vol xàrter organitzat per l’assemblea i els
autocars per anar a la capital europea. També s’hi pot trobar una secció de preguntes
freqüents relacionades amb les diferents modalitats de transport.
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L’Assemblea explica en un comunicat que treballa des de fa dies en l’organització de l’acte i
manté “contactes permanents” amb les autoritats belgues per garantir “un funcionament
òptim de la marxa”.
L’organització destaca que els mitjans belgues ja s’estan fent “ressò” de l’esdeveniment i
auguren que serà “multitudinari”.
Està previst que la mobilització arrenqui a les 11 del matí al Parc del Cinquantenari i acabi la
a la Plaça Schuman, davant la seu de la Comissió Europea (CE) i del Consell de la Unió
Europea. Un acte polític amb la participació de personalitats internacionals i els
representants de les entitats sobiranistes posarà el punt i final a la manifestació.
A la tarda hi ha un altre acte organitzat per l’Assemblea, del qual encara no s’han donat més
detalls.
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Participació.
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