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Ferran Bel: «Les detencions de
Sànchez i Cuixart són una declaració
de guerra contra Catalunya»
Més d'un centenar de ciutadans es concentren a les portes de l'Ajuntament
tortosí per condemnar l'empresonament dels dos activistes

L'alcalde de Tortosa ha reclamat radicalitat en el civisme i el pacifisme que ha de regnar en totes les
protestes, reivindicacions i mobilitzacions d'este dimarts i d'ara en endavant | Anna Ferràs / ACN

L'alcalde de Tortosa, i diputat al Congrés espanyol, Ferran Bel, ha qualificat les detencions dels
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'ANC, Jordi Sànchez, com una "declaració de guerra"
de l'estat espanyol "contra el poble català". Bel ha assenyalat que s'ha empresonat dos activistes
socials responsables i líders de les manifestacions més pacífiques dels darrers temps a Europa.
L'alcalde i diputat tortosí també ha denunciat la complicitat del PSC i el PSOE amb el govern del
PP, no descarta que hi haja noves detencions i ha insistit en demanar protestes cíviques i
pacífiques a tot allò que puga esdevenir. Bel ha fet estes declaracions després que més d'un
centenar de ciutadans s'hagen concentrat a les portes de l'Ajuntament de Tortosa per demanar la
llibertat de Cuixart i Sànchez, alliberació que han reclamat també els portaveus municipals del
PDeCAT, ERC i Movem Tortosa.
L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCAT, Ferran Bel, ha lamentat que s'haja
empresonat Sánchez i Cuixart, dos activistes que han estat fent constantment crides a la
responsabilitat i a evitar la confrontació i també que es vulga radicalitzar i emparar tota la acusació
contra ells en el fet que pugessen sobre un vehicle de la Guàrdia Civil per "fer-se sentir" durant les
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concentracions del passat 20 de setembre. "Que l'Estat espanyol, en el moment que se'ls oferix
diàleg, els empresone, només pot significar que tenen la voluntat manifesta d'una guerra oberta
contra el poble català. Les guerres no només es poden fer amb armes. Ara mateix l'estat
espanyol contesta amb violència i privació de llibertats i drets", ha criticat el batlle.
Per una banda, Bel ha demanat a Europa que "prengue nota" de tot allò que passa a l'estat
espanyol i quin és el seu "comportament", renunciant a qualsevol diàleg i buscant només "la
derrota i la humiliació del poble català". Per l'altra, el diputat del PDeCAT també ha assenyalat que
el govern del PP "no actua sol", ja que no té majoria absoluta, i que és "amb la connivència i
l'acord explícit" de PSOE i Ciutadans que s'està permetent "comportaments propis del segle XIX?.
L'alcalde de Tortosa ha agraït els missatges de suport d'alguns alcaldes socialistes a través de
les xarxes socials però els ha demanat que expliquen per què el PSOE "no ha sortit condemnant
explícitament" l'empresonament de Sànchez i Cuixart. "Els avantpassats de l'actual PSOE no
haurien comportat esta situació", ha apuntat Bel.
Més concentracions, més civisme
L'alcalde de Tortosa ha reclamat radicalitat en el civisme i el pacifisme que ha de regnar en totes
les protestes, reivindicacions i mobilitzacions d'este dimarts i d'ara en endavant. "És el que més
mal fa a l'estat espanyol i allò que admiren a Europa", ha assegurat.
De manera absolutament pacífica i tranquil·la han protestat més d'un centenar de treballadors
municipals i veïns de Tortosa a les portes del consistori per l'empresonament de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart. S'hi han vist molts cartells demanant al llibertat dels presidents d'Òmnium i l'ANC, hi
ha hagut una espera amb la música de l'estaca que ha tocat, guitarra en mà, una ciutadana, i
s'han escoltat les paraules de Bel i també dels portaveus municipals del PDeCAT, la regidora i
diputada al Parlament Meritxell Roigé; d'ERC, el tinent d'alcalde Josep Felip Monclús; i de
Movem Tortosa, el regidor Jordi Jordan.
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