Cugat.cat / noticies
Mig miler de santcugatencs es concentren contra la invasió a l'Iraq sota el lema 'No oblidem'
Més de 500 persones s'han concentrat a la plaça Barcelona,
convocades per la Plataforma Aturem la Guerra de Sant
Cugat per dir no a la invasió de l'Iraq. Durant la concentració
s'ha llegit un manifest per denunciar la vulneració dels drets
de la població civil a l'Iraq i exigir l'immediat retorn dels
soldats espanyols i l'enviament d'ajuda humanitària al país.

La concentració commemora la mobilització popular que fa un any es va manifestar en contra de la invasió de
l'Iraq, que va començar el 20 de març de l'any passat. Recordem que en els diferents actes que es van
organitzar a Sant Cugat es van mobilitzar dues mil persones.
En la concentració d'avui, l' organització ha fet una valoració molt positiva de la resposta dels santcugatencs,
tenint en compte que molts han anat a la manifestació a Barcelona.
Martina Palomino.
Martina Palomino: Ha vingut molta més gent de la que esperavem, tenint en compte que molts
santcugatencs ahan anat a la manifestació de Barcelona.
Entre les més de 500 persones que han aplaudit el manifest, hi havia el Conseller d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, el santcugatenc Carles Solà, que ha dit que les concentracions populars són tan
necessàries com l'acció política.
Carles Solà: La responsabilitat dels partits és articular aquest sentiment global contra la guerra.
Durant l'acte, un ciutadà palestí afincat a Sant Cugat, Saïd Abu Hadid, ha llegit un manifest sobre el conflicte
que viu el seu país. Al costat dels lemes "No a la guerra" i "No oblidem", uns plafons penjats al centre de la
plaça informaven de l'origen i la situació del conflicte entre israelians i palestins.
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