
ANC przygotowuje długi na ponad 400 kilometrów 
ludzki łańcuch dla niepodległej Katalonii

Katalońskie  Zgromadzenie  Narodowe  (Assemblea  Nacional  Catalana) 
zorganizowało w 2012 roku manifestację 11 września w Barcelonie, w której 
wzięło udział półtora miliona osób 

K  atalońskie Zgromadzenie Narodowe   11 września tego roku przygotuje  Via Catalana   –   
Katalońską ścieżkę ku niepodległości, ludzki łańcuch długi na ponad 400 kilometrów, który 
będzie biegł wzdłuż całego wybrzeża Katalonii, przez który Katalończycy chcą domagać 
się  uznania  niepodległości  swojego  kraju.  ANC  jest  pokojową  i  demokratyczną 
organizacją  obywatelskiego  społeczeństwa  Katalonii,  która  zorganizowała  tłumną 
manifestację  11  września  ubiegłego  roku  w  Barcelonie,  która  zjednoczyła  półtora 
miliona Katalończyków – czyli  ponad 20% wszystkich obywateli  tego kraju  –  aby w 
pokojowy  sposób  domagać  się  uznania  niepodległej  Katalonii,  podczas  tego 
niezwykłego wydarzenia.

W tym roku ANC chce zrobić kolejny krok naprzód dzięki Via Catalana, czyli ludzkiemu 
łańcuchowi,  który będzie  przebiegał  od  El  Pertús  do  Alcanar,  czyli  przez  ponad  400 
kilometrów, a połączy obywateli w 86 katalońskich miejscowościach. Celem jest, aby 
świat  w końcu zobaczył  to  czego domagają  się  Katalończycy,  ich  gorące  pragnienie 
odzyskania niepodległości, a także wezwanie do sprecyzowania daty referendum, na 
którym zapadnie kluczowa decyzja.

Punktem odniesienia i  inspiracji  dla tej  mobilizacji  jest historyczny Bałtycki  Łańcuch, 
który przebiegał przez Estonię, Łotwę i Litwę w roku 1989, i który pomógł tym krajom w 
pokojowy sposób uniezależnić się od ZSRR.

Prezydent  ANC,  Carme  Forcadell,  wyjaśniła,  że  “ubiegłoroczna  demonstracja  11 
września  była  perfekcyjna,  a  w  tym  roku  potrzebny  jest  kolejny  krok.  Kataloński 
Łańcuch  to  jednak  polityczne  i  logistyczne  wyzwanie”.  Dodała  też,  że  “Kataloński 
Łańcuch  reprezentuje  zjednoczenie  ludzi,  którzy  pragną  niepodległej  Katalonii” i 
wezwała tych Katalończyków, którzy mogą to uczynić:  “zagłosujcie za niepodległością 
na referendum tak szybko jak tylko będzie to możliwe”.

Więcej informacji o Via Catalana: http://via.assemblea.cat

Więcej informacji o  Katalonii po polsku: https://www.facebook.com/ANC.Polonia oraz  
http://dumakatalonii.pl/kategorie/38-katalonia 

Więcej informacji o Assemblea Nacional Catalana: www.catalanassembly.org
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