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У Барселони се окупило око 525.000 заговорника независности Каталоније на протесту
против осуђујућих пресуда својим челницима и тражећи одцепљење од Шпаније, податак
је градске полиције.

  

Главно окупљање где се налази највећи број демонстраната пролази мирно с бројним
истакнутим заставама које симболизују независност и с транспарентима "слобода
политичким затвореницима".

  

  

  

У другом делу града хиљаде студената и ученика, који су у среду ступили у тродневни
штрајк, покушавају да дођу до зграде шпањолске националне полиције коју чува
интервентна полиција. Тамо је дошло до окршаја у којем су приведене три особе, од којих
двоје малолетника, а један је полицајац повређен.

  

Студенти маскираних лица приближавају се бацајући камење и флаше па се повлаче

 1 / 3



Барселона: Више од пола милиона људи на протесту против пресуда заговорницима независности Каталоније; На главном скупу без инцидената, у протестима студената сукоби с полицијом
петак, 18 октобар 2019 19:31

након интервенције полиције. Они вичу "Антифашистичка Барцелона" и "Улице ће увек
бити наше". Бацили су димну бомбу и више петарди, и запалили контејнере за смеће
постављајући барикаде.

  

У Каталонији се одржава дан општег штрајка, а маршеви слободе који су кренули из
разних области слили су се у Барселону на велике демонстрације. Агенције су пренеле
да су на улицама Барселоне хиљаде људи. Општи штрајк организован је због пресуда
изречених каталонским сепаратистичким вођама.

  

  

 Десетине хиљада демонстраната који захтевају независност Каталоније од Шпаније
испуниле су центар Барселоне, машући заставама и тражећи ослобадјање
сепаратистичких каталонских лидера, осудјених на дуге затворске казне.

  

Неки од њих су три дана пешачили до Барселоне из разних делова Каталоније,
учествујући у такозваним "Маршевима слободе" до данашњег великог протеста.

  

Они су се придружили студентима и радницима који су данас изашли на улице током
генералног штрајка.

  

Протести су одржавани сваког дана од понедељка, када је Врховни суд осудио девет
бивших каталонских званичника на казне затвора од девет до 13 година, због улоге коју
су имали у покушају одвајања Каталоније од Шпаније 2017. године.

  

Протести су претходних дана били необично насилни, а сукоба полиције и
демонстраната било је и данас.

  

Друмску границу између Шпаније и Француске блокирали су раније данас у оба смера
каталонски сепаратистички демонстранти петог дана мобилизације због пресуда
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изречених њиховим вођама у шпанском суду, саопштила је шпанска влада.

  

(Н1)
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