TRET DE SORTIDA A LA VAGA DE FAM INDEFINIDA PER LA
INDEPENDÈNCIA

DAVID RAVENTÓS, PRESIDENT DE DIRECTE 68 I DIRECTOR DE RÀDIO HADRIAN,
EXPLICA AL PÚBLIC ELS MOTIUS QUE L’HAN CONDUïT A INICIAR LA SEVA SEGONA
VAGA DE FAM INDEFINIDA PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.

Al migdia i al Fossar de les Moreres, l’equip de Directe 68, “el partit polític sense polítics
que farà la independència”, ha llegit una Declaració Mèdica i el Manifest a través del
qual s’expliquen els motius i condicions de la protesta, que no té data de finalització més
enllà de la consecució de tres objectius:
PRIMER: Que els diputats catalans reconeguin el seu engany als ciutadans, dissolguin el
Parlament i convoquin unes eleccions extraordinàries on no es tornin a presentar, fet
que ha de permetre a Directe 68, en representació del poble de Catalunya, d’assolir una
majoria d’escons per procedir, de manera immediata, a declarar la independència.
SEGON: Que l’audiovisual “La Mentida, El documental de La Veritat”, on s’expliquen
totes les falsedats del Procés, sigui emès per Televisió de Catalunya en horari de màxima
audiència, per trencar d’aquesta manera amb la censura imposada i garantir el dret
universal a la informació i la llibertat d’expressió de tots els ciutadans.
TERCER: Que s’obri una investigació que porti a l’Hospital del Mar a reconèixer en públic
la seva negligència pel segrest i tortura química a què va ser sotmès David Raventós a la
unitat d’aguts de psiquiatria el maig del 2016 i en retiri tots els informes falsejats.
La vaga de fam, sense ingerir res més que aigua i sense terminis, posa en evident
compromís la vida de qui l’emprèn, i es contraposa totalment a simulacres de protesta
com el que el desembre de 2018, durant tan sols 20 dies i prenent en tot moment
glucosa, van realitzar a la presó de Lledoners Jordi Sánchez, Josep Rull, Joaquim Forn i
Jordi Turull.
David Raventós, llicenciat en dret i activista polític independentista, va començar-la ahir,
1 d’octubre, dia en què també es va estrenar al públic, als Cinemes Girona de Barcelona,
el documental “La Mentida”, i el llibre “Traïció a la Independència”.
És la segona vaga de fam que emprèn. La primera va començar el 3 de maig de 2016 i va
acabar sent reprimida amb el seu ingrés forçós, sense cap argument mèdic i amb el
coneixement de tots els diputats del Parlament de Catalunya i de tots els membres del
Govern de la Generalitat, a la unitat d’aguts de psiquiatria de l’Hospital del Mar.
Aquests són els enllaços on podeu seguir l’agenda i el desenvolupament de la protesta,
i el correu de contacte i el telèfon per sol·licitar entrevistes o qualsevol informació que
necessiteu.
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