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Free Romeva: 'La foto és la manera que tenen de fer-se presents entre nosaltres'
La plataforma Free Romeva diu haver sentit 'tristesa' després
de veure la primera imatge dels polítics independentistes
reclosos a la presó de Lledoners, entre els quals s'hi pot veure
l'exconseller santcugatenc Raül Romeva amb la resta
d'exmembres del govern empresonats, així com l'exlíder de
l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.
'Amb la fotografia hem sentit que no els podem donar tot
l'escalf que necessiten', han afirmat les membres de Free
Romeva Eulàlia Tor i Cristina Vilella, que aquest dissabte
eren a la plaça d'Octavià amb el taller 'El meu estel per la
llibertat'.

Es tracta d'una iniciativa que té l'objectiu que la gent es faci una fotografia amb l'estel i la pengin a les xarxes
socials amb l'etiqueta #elmeuestelperlallibertat. Després, amb les imatges rebudes, es farà una postal que
s'enviarà als presos independentistes. Les membres de Free Romeva asseguren que els presos estan 'al dia' de
totes les activitats que es fan pel seu suport i que els hi demanen que 'no deixin de fer coses'.
'El meu estel per la llibertat' ha tingut lloc a més d'una desena de municipis de Catalunya.
E. Tort / C. Vilella: En veure la imatge hem sentit molta tristesa i la necessitat de donar-los tot l'escalf /
Crec que la foto ha estat un gest on ells han dit 'ei estem aquí'. Per a ells és molt important que seguim
fent coses perquè els dóna força per seguir endavant.
Grans i petits han participat al taller / Foto: Cugat.cat
S'han penjat alguns estels a Octavià / Foto: Cugat.cat
Vaga de fam
La difusió de la fotografia dels presos ha coincidit amb l'anunci que Jordi Sànchez i Jordi Turull faran una
vaga de fam indefinida. Asseguren que no va 'contra ningú' i que busca 'remoure consciències'. Ho ha avançat
l'advocat Jordi Pina en un escrit en què els presos justificaven la decisió per reclamar un Tribunal
Constitucional (TC) 'imparcial i diligent' que no obstaculitzi de manera 'injustificada' els vuit recursos
d'empara pendents de resoldre. Una mesura que, asseguren, els 'bloqueja' la possibilitat de recórrer al Tribunal
Europeu de Drets Humans, on actualment 'dipositen la confiança'.
Des de Sant Cugat, el president del Parlament, Roger Torrent, ha mostrat el seu suport a la protesta.
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