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Guaidó punxa a BCN

JOAN CORTADELLAS

Unes 300 persones es manifesten a la capital catalana a favor del líder
opositor, l’afluència més baixa de les tres protestes fetes aquest any
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Unes 300 persones es van concentrar ahir a Barcelona en suport de
l’autoproclamat president encarregat de Veneçuela, Juan Guaidó,
i després de l’alliberament de
l’opositor Leopoldo López. Va ser,
però, la marxa amb menys
afluència de les tres realitzades
per l’oposició veneçolana a la capital catalana des de principis
d’any. La iniciativa, que va anar a
càrrec d’una coalició de partits
de Veneçuela i de l’associació SOS
Veneçuela-Barcelona, va impulsar també marxes a Madrid, Sevilla, Alacant i ciutats de Galícia i
les Canàries, així com en urbs de
tot el món.
Els concentrats a Barcelona,
majoritàriament veneçolans residents a la capital catalana, es
van reunir cap a les cinc de la tarda a la plaça de Catalunya. La
candidata del PP a les eleccions
europees, Dolors Montserrat,
l’alcaldable del mateix partit per
Barcelona, Josep Bou, i representants de Ciutadans van participar en la concentració, en què
van onejar nombroses banderes

Els organitzadors
acusen Colau
de «simpatia» per
Maduro al no poder
utilitzar una tarima
veneçolanes.
Els organitzadors pretenien
muntar una tarima a la plaça de
Catalunya des de la qual dirigir-se
als concentrats, però una patrulla
de la Guàrdia Urbana els ho va impedir al·legant que no havien
sol·licitat autorització. Els organitzadors van retreure aquest fet
a l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, a qui van atribuir falta de
voluntat política i «simpaties»
amb el règim de Nicolás Maduro.
La iniciativa s’emmarca en
l’anomenada Operació Llibertat,
convocada per Guaidó el Primer
de Maig, «per posar fi a la usurpació de Maduro en el poder».El líder
opositor va fer una crida a un aixecament militar a Veneçuela dimarts passat, jornada en què a
més va ser alliberat l’opositor Leopoldo López, que ara està amb la
seva família a la residència de
l’ambaixador espanyol a Caracas.

De més a menys
Des del gener passat, coincidint
amb un increment de la tensió
política a Veneçuela –quan Maduro va jurar un nou mandat de

sis anys que no reconeixen l’oposició i part de la comunitat internacional, i Guaidó es va autoproclamar president interí i compta amb
el suport de més de 50 països–, Barcelona i altres ciutats del món han
celebrat tres manifestacions de
protesta. El 23 de gener, més de
5.000 manifestants van reclamar

des del centre de la capital catalana que la comunitat internacional
aïllés Maduro i recolzés una «transició democràtica». Una setmana
després, el 2 de febrer, prop de
1.500 persones es van concentrar a
Barcelona per reafirmar el seu suport a un canvi en el Govern de Veneçuela. H
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