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Vic organitza la Botifarrada per la
Dignitat
L'import dels tiquets dels entrepans es destinarà a la caixa de solidaritat d'Òmnium
Cultural i ANC | A la botifarrada, actuaran Obeses, Oques Grasses, Nyandú,
Quimi Portet, Guillem Roma, Paula Valls, La Iaia, Bonobos i Pep Poblet
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=wO0dcJaI5Gk
Aquest dimarts , la Plaça Major de Vic serà l'escenari de la primera Botifarrada per la Dignitat
(http://www.botifarradaperladignitat.cat/) . Es tracta d'una iniciativa que pretén mostrar
col·lectivament que Catalunya «fa botifarra» a tot allò que vulneri els drets fonamentals del país,
com ara l'existència de presos polítics. I així, reivindicar un país en què «la dignitat dels seus
ciutadans» sigui respectada. Igualment, la botifarrada vol mostrar que des de la celebració pacífica i
familiar, el poble català és capaç de mantenir-se ferm en les seves aspiracions.
La celebració preveu, a través de la venda de tiquets que inclouran un entrepà de botifarra i
una beguda, donar una injecció financera a Òmnium Cultural i l'ANC. L'import dels tiquets, que
costaran 10 euros, es destinarà a les dues entitats. El cost dels productes serà assumit per diverses
persones i empreses que volen contribuir a la iniciativa.
La botifarrada començarà a les 8 del vespre. Ernest Codina farà d'speaker i DJ durant dures hores i
Peyu farà de mestre de cerimònies. A les 10, Albert Om llegirà un manifest conjunt. Tot
seguit començaran les actuacions d'Obeses, Oques Grasses, Nyandú, Quimi Portet, Guillem
Roma, Paula Valls, La Iaia, Bonobos i Pep Poblet.
Alfred Verdaguer, president d'Òmnium Cultural Osona, ha destacat que «la iniciativa va sorgir
de diverses persones individuals de la comarca d'Osona que tenien necessitat de fer alguna cosa
per ajudar el país. El moviment social d'aquest país és increïble. Volem que Vic sigui la primera
de moltes botifarrades per la dignitat arreu de Catalunya. Hem de mostrar que no ens prendran la
nostra dignitat passi el que passi».
Per la seva banda, Jèss Carol, d'ANC Osona, ha assegurat que «l'import de la venda de tiquets
per la dignitat aniran directament a la caixa de solidaritat, per fer front a les represàlies econòmiques
que reben persones físiques com a conseqüència de les actuacions emmarcades en el procés cap
a la independència per participar d'accions unitàries, cíviques, pacífiques i democràtiques».
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