
* Preu promocional per al silló amb puf Stressless Diplomat, model presentat 

a dalt i per a pell batik, color cream, brown, burgundy o black. PVP recomanat 

1.487 . Estalvi: 388 .

Vegeu condicions i terminis d’entrega amb la botiga. Oferta no acumulable. 

Més ofertes: consulteu amb la botiga.
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El públic assistent a la concentració de dimecres al vespre a la plaça Major de Vic en el moment de cantar ‘Els Segadors’

L’Assemblea i l’AMI convoquen a Vic un acte popular de suport a la Declaració del Parlament

Osona, amb la sobirania

Vic

J.C.

Osona es va sumar a la 
celebració col·lectiva de 
l’aprovació de la Declaració 

de Sobirania dimecres al 
Parlament. Ho va fer amb 
actes en algunes poblacions 
i amb un de central a Vic 
convocat per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i 

l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI). 
Més de 500 persones –que 
l’organització va quantificar 
en un miler– van participar 
en la concentració, presidida 

per una estelada gegant sota 
el rellotge de l’ajuntament 
que hi havia penjat poc abans 
Iban Lapeira, regidor de SI.

Susi Planas, Marc Costa 
i Jordi Ponsa, de Centelles, 

Sant Julià i Vic, van llegir el 
manifest conjunt d’ANC i 
AMI en nom de les assem-
blees locals que convocaven 
l’acte. El manifest qualifica 
la Declaració del Parlament 
com a “transcendental”, ja 
que a partir d’ara “ningú, des 
de l’estricta aplicació del dret 
internacional, ja no podrà 
negar a Catalunya l’exercici 
del dret a l’autodetermina-
ció”. També fa una crida a 
participar en el procés cap 
a la independència i a col-
laborar per ampliar la majo-
ria social a favor. 

A dalt de l’escenari, a part 
d’Eulàlia Espona, coordina-
dora de l’Assemblea a Osona, 
hi havia 12 alcaldes de la 
comarca. A l’escenari, una 
senyera i una bandera de la 
Unió Europea. Cap estelada. 
Al fons de la concentració, 
un grup de l’esquerra inde-
pendentista esgrimia una 
pancarta que deia “Avui 
desobedients, demà indepen-
dents”. Josep M. Vila d’Aba-
dal va tancar l’acte fent una 
crida a la unitat. “Depèn de 
nosaltres, els catalans, que 
això tiri endavant. Ha d’aca-
bar bé, si no seria un desas-
tre”, va dir. “Si ens dividim 
nosaltres, no ho aconsegui-
rem”, va afegir l’alcalde de 
Vic i president de l’AMI.

Fotogaleria, vídeo
i manifest a EL9NOU.CAT
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