Comunicat de premsa
Pícnic per la República convoca la seva primera acció aquest diumenge
El col·lectiu convida a tothom qui ho vulgui i pretén fer un assaig per a preparar les
mobilitzacions futures
Fa uns mesos, un grup de persones anònimes es van unir i coordinar amb l'objectiu de donar eines i
opcions al conjunt de la ciutadania catalana per a poder organitzar-se i mobilitzar-se per a expressar
la seva indignació amb les sentències del Tribunal Suprem i exigir l’aplicació del resultat del
Referèndum del 2017.
En el marc de la lluita noviolenta i amb les eines que ofereix la desobediència civil, neix Pícnic per
la República que ofereix, des de fa setmanes a través del seu web i dels canals oficials diferents,
informacions i directives sobre com preparar-se i coordinar-se.
Amb aquest esperit de noviolència, Pícnic per la República prepara una primera acció d'assaig que
servirà per a preparar les futures mobilitzacions i, amb poques setmanes de vida, acumula milers de
seguidors a les xarxes i també ha tingut trobades per a coordinar-se amb entitats, CDRs i Tsunami
Democràtic.
Per aquest motiu Pícnic per la República convida a tothom qui ho vulgui a participar del primer
pícnic. La trobada es farà al vestíbul de l'Estació de Sants de Barcelona a les 10 del matí de
diumenge 13 d’octubre. Hi és benvinguda tota persona compromesa amb la mobilització
noviolenta.
Correu: premsa@picnicxrepublica.org
Web: picnicxrepublica.org
Twitter: @PicnicxRep
Mastodon: @picnicxrepublica@mastodont.cat
Canals de Telegram: https://ja.cat/telegram-picnic
---------------------------------------------------------------Manifest (el trobareu al web)
Aviat farà dos anys que vam confiar i delegar en aquells que ens havien de portar a l’únic objectiu
acceptable: la independència. Però, en lloc d’això, ens han portat, per un camí de divisió i
menyspreu, a una destinació que alguns d’ells haurien qualificat d’altra traïció.
És per això que alguns de nosaltres hem decidit tornar a assumir la responsabilitat que ens pertany
com a poble i prendre, de nou, la iniciativa.
No sabem si serem onada, o més aviat riuada, però tenim clar quin és l’objectiu i n’assumim el cost
que comporta.
Sí que sabem que hi ha més persones que han pres aquesta decisió i esperem que molts i moltes més
de vosaltres us afegiu a la nostra proposta, o a qualsevol de les altres que sorgiran.
Perquè és només amb la suma de moltes iniciatives diverses que serem capaços de reprendre, amb
respecte i amb la força de la unitat com a poble, l’únic camí possible: el de la independència.
Estigueu, doncs, al cas del que us anirem informant en els propers dies, perquè us farem saber el
què, el com i el quan de la nostra proposta.

