COMUNICAT de PREMSA

La CONFAVC s’adhereix a la
manifestació de dissabte i crida a les
entitats veïnals a sortir al carrer per
exigir la llibertat a les preses i presos
i el retorn de l’autogovern
Barcelona, 9 de novembre/2017.- La Confederació d’AV de Catalunya
(CONFAVC) s’adhereix a les manifestacions convocades per les entitats
sobiranistes, entre aquestes la propera convocatòria el dissabte 11 de
novembre a les 17 hores de la tarda, i fa una crida a les seves 456 entitats
veïnals sòcies i al moviment veïnal en general a sortir el carrer per exigir
l’immediat alliberament dels i les preses polítiques i la fi a de la
judicialització i repressió del conflicte.
La CONFAVC, tal com va fer la Taula per la Democràcia on està
present també l’entitat veïnal, demana el retorn de l’autogovern de
Catalunya amb les persones que foren escollides democràticament i per tant,
exigeix la immediata llibertat del vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol
Junqueras, i dels membres del Govern Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull,
Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, i dels presidents
d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, amb la retirada de tots els
càrrecs i el punt i final i immediat a l’ordre de presó preventiva.
A més l’entitat veïnal exigeix la fi de l’aplicació de l’article 155 que està
suposant l’eliminació de l’autogovern a Catalunya i l’asfíxia a mort de 531
entitats per la suspensió del pagament de les subvencions per part del
Govern central. Cal destacar que una de les grans afectades per la paralització
d’aquestes subvencions que havien estat atorgades per la Generalitat i ara estan
paralitzades pel Govern central és la mateixa CONFAVC.
Per tant, la Confederació participarà a les manifestacions del proper dissabte 11, i la
concentració antifeixista del 18, ja que percep amb preocupació la proliferació sense
resposta institucional per part del Govern central, d’atacs de grups ultres als barris de
Catalunya.
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