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Conesa: 'La manifestació demostra la voluntat de resistir dels catalans tot i aquest judici
polític'
L'alcaldessa i presidenta de la Diputació, Mercè Conesa,
assegura que la concentració d'aquest dilluns per donar
suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega a l'inici del
judici pel 9N demostra 'la fortalesa' i 'la voluntat de resistir
del poble català' per tirar endavant el procés. Conesa ha
remarcat que aconseguir el referèndum serà 'complex' per
l'oposició del govern espanyol, que utilitzarà 'tot el que té al
seu abast' per aturar-lo. Tot i això, ha assegurat que el procés
es troba en 'ple estat de salut'.

Conesa ha remarcat també que un tribunal 'no pot aturar l'expressió democràtica del poble'. L'alcaldessa ha
explicat les seves sensacions en una entrevista a la Xarxa de Comunicació Local.
Mercè Conesa: Hi ha una voluntat ferma de seguir resistint malgrat el judici polític al qual estan
sotmesos Mas, Ortega i Rigau. Avui es demostra que el procés està en ple estat de salut.
A la concentració, hi ha assistit més representació santcugatenca. Més de 200 persones s'han desplaçat al
passeig de Lluís Companys, davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en els quatre
autobusos que han encarregat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.
El 9N a Sant Cugat
A la consulta del 2014 hi van participar 32.130 santcugatencs, un 46% de les 69.249 persones que tenien dret a
votar. La victòria va ser per al doble 'sí' (82,07%), el 'sí-no' es va quedar amb un 12,31% i el 'no' va assolir un
3,01%. El percentatge restant es va dividir entre el 'sí-blanc', el vot en blanc i altres.
La participació d'aquell diumenge va superar amb escreix el 25% de votants que va tenir la consulta del 13D
del 2009 a Sant Cugat, en la qual els majors de 16 anys també van poder participar.
El portaveu de la delegació internacional que observava el procés participatiu del 9N, l'europarlamentari
conservador escocès Ian Duncan, va visitar aquell diumenge l'institut Pla i Farreras de Sant Cugat.
Acompanyat pel secretari general del Diplocat, el santcugatenc Albert Royo, Duncan va supervisar el procés
de participació a Catalunya amb altres polítics europeus.
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