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La FCC s'afegeix al manifest publicat per la
UFEC
La FederaciÃ³ Catalana de Ciclisme sâafegeix al manifest publicat per la UniÃ³ de Federacions
Esportives de Catalunya. Â
Per tant, us comuniquem que les activitats ciclistes queden aturades i les seus federatives de
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida , aixÃ com Â les instalÂ·lacions municipals esportives del
VelÃ²drom dâHorta Â romandran tancades el dimarts 3 dâoctubre.
Comunicat de La UniÃ³ de Federacions Esportives de Catalunya
Â Les entitats integrants de la Taula per la DemocrÃ cia condemnem enÃ¨rgicament la violÃ¨ncia
exercida per part de les forces de seguretat de lâestat per intentar impedir el referÃ¨ndum de
lâ1 dâoctubre.
Â Les actuacions policials per desallotjar violentament els milers de persones que sâhan aplegat en
els colÂ·legis de Catalunya i per requisar el material per a la votaciÃ³ sÃ³n absolutament
inadmissibles i sÃ³n una violaciÃ³ de drets civils i polÃtics i de la convivÃ¨ncia de la societat
catalana.Â A hores dâara ja portem mÃ©s de 750 persones ferides.
Â La Taula per la DemocrÃ cia expressa la solidaritat i lâafecte a totes les persones ferides i desitja
que es recuperin ben aviat, alhora que considerem queÂ aquests fets mereixen una resposta
contundent.
Constatem la vulneraciÃ³ dels drets fonamentals i les llibertats democrÃ tiques que sâestan

produint per part del Govern i els organismes de lâEstat.
Â Per tot aixÃ², fem una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i
diversitat, a la defensa dâun marc democrÃ tic que tingui per principi el diÃ leg i no la forÃ§a, la
polÃtica i no lâautoritarisme, el respecte i no la intolerÃ ncia. La unitat Ã©s la millor defensa de la
democrÃ cia.
Com a resposta a la greu vulneraciÃ³ de drets i llibertats viscuda durant el dia dâavui,
Â Â Â Â Â Â Â Convoquem a la ciutadania de Catalunya avui, a les 12 hores, a
concentrar-se davant de tots els centres de treball i davant dels ajuntaments. A
Barcelona, tambÃ© es farÃ concentraciÃ³ a la plaÃ§a Universitat.
Â Â Â Â Â Â Â Convoquem a tota la societat, patronals, empresaris/es, sindicats,
treballadors/es, autÃ²noms, entitats, institucions i tots i totes les ciutadanes de
Catalunya a una ATURADA DE PAÃS el dimarts dia 3 dâoctubre. Â
Fem una crida al conjunt de forces polÃtiques i socials de lâEstat Espanyol i dâEuropa per a quÃ¨
facin tot allÃ² que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania de
Catalunya.
Sortim al carrer, donem una resposta pacÃﬁca, contundent i democrÃ tica. No tolerarem cap mÃ©s
agressiÃ³. Exigim la immediata retirada dels cossos policials.
ATUREM EL PAIS
CATALUNYA, UN SOL POBLE
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