
 
 
Davant d'una sentència que criminalitza drets fonamentals, hem de ser capaços 

de construir una resposta de país. Gent molt diversa, de llocs diferents, que s’uneix 
per uns objectius comuns: la llibertat de les preses i presos polítics, el rebuig 

unànime a la repressió i la defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya. 
 

Hi haurà, entre altres, mobilitzacions i concentracions descentralitzades 
immediates i també una gran manifestació unitària a Barcelona. Però l'acció 

més potent que farem us la proposem a continuació: 

 

        LES MARXES PER LA LLIBERTAT -UNA RESPOSTA DE PAÍS- 
L’ANC, juntament amb Òmnium i els partits sobiranistes, respondrem a la sentència 
amb unes marxes/caminades/manifestacions per carretera, d’uns 100 Km, que 

sortiran des de 5 punts de la geografia catalana: Girona,  Vic, Berga, Tàrrega i 
Tarragona. Aquestes aniran fins a Barcelona. Duraran 3 dies, de dimecres a 

divendres.   

No s’ha concretat dates exactes, però sí el dia de la setmana. Tot dependrà de 
l'anunci de la primera sentència. 

 
Informació de la columna Berguedana: 

 Primer tram (dimecres): 
de Berga a Manresa. Parada per dinar, al migdia, a Navàs. Uns 45 km (2 

etapes) 
 Segon tram (dijous): 

de Manresa a Sant Quirze del Vallès. Lloc de  trobada amb la columna  d'Osona. 
Uns 40 km (2 etapes) 

 Tercer o últim tram (divendres): 
de Sant Quirze del Vallès a Barcelona. S’entrarà per la Meridiana. Uns 20 km (1 

etapa) 
 

 



 

LA SORTIDA DE BERGA ES FARÀ DES DE LA PLAÇA GUERNICA: 
A les 8 del matí: concentració i esmorzar popular amb coca i xocolata. 

A les 9 en punt sortida de la marxa. 
  

Hi ha pavellons reservats per dormir. Un camió  portarà l’avituallament i també s'hi 
podran transportar objectes personals com ara motxilles,...Hi haurà assistència 

mèdica. Un autobús farà de cotxe-escombra per a les persones que es cansin i un 
altre per a les persones  que vulguin tornar a casa seva a dormir. 

 

Es tracta d'una iniciativa unitària, transversal i popular. Per això 

convidem  totes les associacions cíviques, culturals i esportives,  les entitats, 

els partits, els sindicats,....  Es necessària la participació de molta gent perquè 
aquesta acció sigui molt potent i tingui ressò internacional. Les persones participants 

han d’estar  disposades a perdre hores de feina, classes o activitats  durant els 3 dies 
que durin les marxes. 

 
A la web www.marxesperlallibertat.cat us  hi podreu apuntar per als temes logístics i 

hi trobareu tota la informació. En aquesta web també hi trobareu un manifest perquè 
les entitats s'hi puguin adherir. 

Hi podeu participar, segons les vostra disponibilitat, caminant  algun dels trams o la 
seva totalitat.  

 

El divendres, el dia que entrem a Barcelona, caldrà que hi 

hagi molta gent. 

 
L'any 2016, vas venir  a l'11S de Berga? 

Ara també t'esperem a la columna de Berga, des de la sortida o bé on et vagi 
millor d'incorporar-te. 
 

És molt important que feu arribar aquesta informació tant a familiars, amics i 
companys com a totes les associacions i entitats que conegueu. 

 
Feu cas només de la informació que vingui dels canals de les entitats convocants. 

 

La nostra dignitat està intacta. 

L'èxit depèn de la nostra participació. 
 
Berga, 8 d'octubre de 2019 
 

 

 
 

http://www.marxesperlallibertat.cat/

