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Стотине хиљада људи вечерас је на улицама Барселоне прославило Национални дан
Каталоније, уз подршку независности тог дела Шпаније, три недеље пред спорни
референдум о самопоредељењу који централне шпанске власти забрањују.

  

  

Велики булевари града били су преплављени људима, којих је према процени полиције
Барселоне било милион.Видело се море жуто-црвених мајица - у бојама каталонске
заставе.

  

Многи учесници носили су "заставу независности"- "естеладу" с плавим троуглом и белим
пољем. Слике из авиона показале су препуне авеније, на којима су се вијориле заставе
за независност.

  

Маса је носила велики транспарент с позивом на одржавање референдума о
самопредељењу. Многи су носили плакате "Збогом Шпанијо", на каталонском.
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Овогодишња прослава одржава се у јеку све већих тензија око референдума о
независности који су каталонски званичници заказали за 1. октобар. Шпански уставни
суд је забранио референдум, али су каталонски лидери најавили да ће га бити без
обзира на то.

  

Шпанска влада, са седиштем у Мадриду, позваће на спречавање гласања, које сматра
нелегалним.

  

Каталонске партије које су за независност, навеле су да данашњи велики одзив грађана
показује снагу која ће дати подстрек њиховом пројекту.

  

"Данас смо јасно и гласно рекли да нас никаква наређења неког суда неће зауставити",
рекао је Џорди Санчез, шеф покрета Асамблеа Национал Каталана, у говору народу.
Скуп којем су учествовале целе породице, протекао је весело. У једном тренутку маса је
узвикивала једногласно "индепенденсија" (Независност).

  

  

Већина Каталонаца подржава одржавање референдума о томе да ли та област да се
отцепи од Шпаније, али анкете показују да би радије референдум који централна влада
подржава, него гласање којем се Мадрид противи.

  

Грађани су такође подељени око питања независности. По анкети коју је агенција
каталонске владе спровела у јуну, 41 одсто је за независност, а 49 за останак унутар
Шпаније. Изван Каталоније већина Шпанаца се противи тој идеји.

  

Као доказ да су посвећени одржавању гласања, каталонски званичници рекли су данас
да у Каталонци ван земље већ почели гласање поштом.
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Као сваког 11 септембра, манифестација је званично почела у 17:14, да се подсети на
годину 1714. када су Барселону заузеле трупе краља Фелипеа Петог, који је тада укинуо
аутономију те области.

  

(Агенције)
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