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Diversos instants als cims de la Gallina Pelada (triat per Anna Gabriel), de Sant
Jeroni (Oriol Junqueras), Puigsacalm (Puigdemont), Roca Corbatera (Raül Romeva),
Pedraforca (Meritxell Borràs) i Canigó (Jordi Cuixart). Familiars de Dolors Bassa, amb
fotos dels empresonats i exiliats, al castell del Montgrí ■ R.E. / CIMS PER LA LLIBERTAT

Més de 17.850 persones,
als Cims per la Llibertat

aEls presidents Quim Torra i Roger Torrent van participar a les pujades al Puigsacalm i al Matagalls
i familiars de Junqueras pugen al cim de Sant Jeroni aPluja i boira van acompanyar els caminants
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Sota la pluja, malgrat la
boira i amb el termòmetre
més baix que dies enrere,
més de 17.850 persones
–segons Protecció Civil–
van atendre ahir la crida
de Cims per la Llibertat i
van coronar 18 muntanyes del país en una acció
solidària amb els presos
polítics i exiliats i amb els
encausats del sobiranisme; una acció que també
volia representar el seu anhel de llibertat. La d’ahir va
ser una iniciativa esportiva, solidària i reivindicativa en benefici de l’Associació Catalana pels Drets Civils.
Durant les primeres hores del matí (en algun cas,
des de les cinc i d’altres a
les nou), milers de persones van iniciar una ruta

cap al cim en muntanyes
escollides pels presos i exiliats i poc abans de les cinc
de la tarda la Federació
d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) va
donar per finalitzat l’ascens i el descens de tots els
cims excepte els de la Gallina Pelada, el Canigó, el
Carlit i la Pica d’Estats, de
més dificultat. De fet, la
participació en tots els
cims va superar les expectatives dels organitzadors
i la iniciativa va tenir també un gran ressò internacional, amb onze Cims
Agermanats a Europa,
Amèrica del Nord i Nova
Zelanda. A més, un total de
41 centres excursionistes
van apadrinar els cims i es
van encarregar d’organitzar-ne l’ascensió.
A la iniciativa hi van
participar membres del
govern, entre els quals hi

havia el president Quim
Torra, que va pujar al Puigsacalm –cim triat pel president Carles Puigdemont–, o els consellers Miquel Buch, Laura Borràs,
Chakir el Homrani, Jordi
Puigneró, Àngels Chacón
o Damià Calvet. A més, el
president del Parlament,
Roger Torrent, va fer l’ascens al Matagalls, al massís del Montseny.
La consellera de Cultura, Laura Borràs, va pujar
al cim triat pel seu predecessor, Lluís Puig, el Tossal del Rei, de 1.300 metres, al Parc Natural dels
Ports de Tortosa-Beseit,
“el lloc on s’ajunten els tres
territoris: Catalunya, País
Valencià i Aragó”, segons
va remarcar en una piulada que recull l’ACN. “Va
per tu, Lluís Puig, i per tots
els presos polítics i exiliats”, va afegir. El mateix

Lluís Puig va pujar un cim
a Bèlgica i va penjar la fotografia a les xarxes socials.
En la mateixa línia, els
consellers de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, i la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, van
acompanyar la família de
Josep Rull, que va encapçalar les dues conselleries,
mentre pujaven la Mola,
de 1.100 metres d’alçària,
el punt culminant del massís de Sant Llorenç del
Munt i del Vallès Occidental. “Avui pujarem amb
vosaltres, presos polítics i
exiliats, els vostres cims
més especials. Encetem
un nou dia reclamant la
vostra llibertat”, va piular
Calvet. També el conseller
d’Interior, Miquel Buch, va
pujar els 1.705 metres de
la muntanya de les Agudes, al massís del Montseny, en record de Quim

Forn; i el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir
el Homrani, va fer via fins
al capdamunt del Montgrí,
que havia triat l’exconsellera Dolors Bassa, a qui va
dirigir un missatge via xarxes socials: “Hem pujat el
teu Montgrí per reivindicar-te.” “No normalitzem
la injustícia. L’empresonament i l’exili és un atac a la
llibertat i l’estat de dret”,
va dir. Familiars d’Oriol
Junqueras, al seu torn,
van coronar el cim de Sant
Jeroni, que tantes vegades
havia enfilat el vicepresident del govern amb la dona i el fill Lluc. I amics de la
Tamara Carrasco i l’Adri
van pujar al Sant Ramon
tot i que no van fer el cim
en no poder sortir de Viladecans.
De fet, el nivell dels cims
va ser desigual i apte per a
diferents resistències. Ai-

xí, destaquen els 303 metres d’alçària del Montgrí,
en contrast amb els més de
2.500 del Comabona, a la
Cerdanya, on va pujar el
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.
Aquest era el pic escollit
per l’exconseller de Presidència Jordi Turull. Un
cop fet el cim, Puigneró va
deixar un missatge escrit
en una llibreta, on es llegia:
“No hi ha terceres vies en
la història dels pobles: o
són lliures i sobirans o són
dependents, però només
els sobirans poden assumir els reptes del futur.”
Per la seva banda, el
president del Parlament
va fer els 1.600 metres que
marca el cim del Matagalls, tot acompanyant la
família de Marta Rovira.
I és que milers de persones es van adherir a la iniciativa esportiva i reivindicativa, amb l’objectiu de
conscienciar de “la injustícia” que representa la situació dels presos independentistes. Tots els inscrits van pagar 10 euros
per participar-hi, van rebre una samarreta i se’ls va
subscriure una assegurança i el que quedi de la recaptació es destinarà a l’Associació Catalana pels Drets
Civils, segons va explicar
l’organització. ■
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Q

uan faltaven cinc minuts per a les
dotze del migdia, la germana de Dolors Bassa, la Montse, va demanar a
la gentada que havíem pujat fins al castell
del Montgrí que cridéssim ben fort “Llibertat!”, amb la il·lusió que l’exconsellera ho
sentís des de la seva cel·la de Figueres. Si
la intenció i les ganes compten, segur que
la Dolors ho va sentir. La germana de la
presa política, en honor de la qual ahir centenars d’homes i dones de totes les edats
van fer aquell cim, va fer un discurs contundent, com ens tenen acostumats a escoltar els familiars dels empresonats, agrupats a l’Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC). Montse Bassa, visiblement
emocionada, va reclamar “l’esperit de l’1
d’octubre” i va demanar que la força del
poble servís per reivindicar “la unitat dels
nostres representants polítics”. Aquesta
frase va ser de les més aclamades ahir en
el recinte medieval. De manera similar es
va expressar la mateixa exconsellera, a través d’una carta que va llegir la seva germana. “Hem vist desavinences que no hem
entès”, afirmava. Recorrent al símil de la

pujada al Montgrí, assenyalava que per arribar a un mateix objectiu hi pot haver diferents camins, “però en la mateixa direcció”.
El successor de Bassa a la conselleria de
Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, va qualificar d’“indecència” el fet
que la Dolors estigui empresonada per haver complert el mandat de la ciutadania.
La matinal al castell del Montgrí va ser
multitudinària, malgrat l’amenaça de pluja.
Això s’explica perquè és una ascensió accessible (hi havia molts grups familiars
amb mainada i també gent gran) i, sobretot, perquè la majoria de torroellencs
s’identifiquen amb aquesta muntanya escollida per la seva conciutadana Dolors
Bassa. S’hi van inscriure 599 persones, però si donem per bo que tots els apuntats
es van posar la samarreta oficial, aquests
van ser una minoria. I això que, a part, es
van vendre moltes més samarretes, exhaurides en un tres i no res. A banda dels torroellencs i d’empordanesos, vam saludar
excursionistes de comarques veïnes, del
Maresme i de Barcelona ciutat, així com
polítics d’ERC i del PDeCAT.
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Reclamant unitat
política des del Montgrí

