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Familiars de presos es tancaran a
la presó d'«Un poble empresonat» a
la plaça de Vic
Dissabte a les 12 s'hi tancaran la parella i la germana del conseller Forn i
diumenge a les 12 el fill i la germana de la consellera Borràs | Els impulsors de la
campanya convoquen una concentració dissabte i diumenge de 12 a 2 per donarlos suport

Les dues cel·les situades al mig de la plaça Major, sota una pancarta gegant demanant la llibertat dels
presos | Sara Blázquez

Familiars dels consellers Forn i Borràs es tancaran dues hores d'aquest dissabte i diumenge a les
dues cel·les de la campanya «Un poble empresonat» situades a la plaça Major de Vic i que
simulen la presó on hi tancats els vuit consellers del govern i els presidents de l'ANC i Òmnium.
En concret, dissabte de 12 a 2 del migdia s'hi tancaran Laura Masvidal i Marta Forn, parella i
germana respectivament del conseller d'Interior, Joaquim Forn. Diumenge a la mateixa hora serà
el torn de Bernat Asensio i Mireia Borràs, fill i germana de la consellera de Governació, Meritxell
Borràs. Tant Forn com Borràs formen part del grup de vuit consellers empresoants en presons de
Madrid acusats de sedició i rebel·lió per l'organització del referèndum i la proclamació de la
República.
A la mateixa hora, de 12 a 2, els impulsors de la campanya promoguda per Òmnium Cultural
Osona, ANC Osona i CDR Alt Ter, convoquen una concentració a la plaça Major de Vic mateix per
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donar suport als familiars dels presos i demanar-ne la llibertat.
La campanya va començar dissabte i, segons informen els impulsors de la mateixa, de moment
s'està aconseguint el repte d'omplir les dues cel·les les 24 hores del dia. La majoria de
participants ho fan, tal com recomanava l'organització, en torns de dues hores. Tota persona
interessada en participar-hi pot fer-ho inscrivint-se a www.unpobleempresonat.cat.
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