Benvolgut Carles,
Amb motiu del Centenari del Cellera CF (1919-2019) el club va encarregar el disseny d’unes
samarretes commemoratives de l’efemèride i vam pensar de fer-ne amb un llaç groc, com la
que et fem arribar, per poder contribuir humilment, des del nostre club, a la causa dels presos i
exiliats independentistes, que ens sentim com a pròpia.
Perquè sàpigues que
•
•
•
•
•
•
•
•
•

no estàs sol
et tenim present en els nostres actes de club
valorem el teu sacrifici personal
t’estem agraïts pel teu coratge
et reconeixem com al nostre representant legítim
et farem costat en les teves decisions passades i futures
no hem estat a l’alçada per defensar-te i protegir les nostres institucions
et volem tornar a veure entrant al palau de la Generalitat
hem arribat fins aquí on som de la teva mà i volem continuar-hi agafats per fer camí
junts cap a la llibertat.

Per nosaltres, aquest llaç estampat a la samarreta és el símbol de l’enllaç que ens uneix,
malgrat la distància (insalvable, de moment; sempre vergonyant, i francament prudencial,
vistos els aires que corren per la judicatura), malgrat el temps (el pas implacable dels dies que
va difuminant la teva situació actual, d’exili forçós ) i malgrat les pors (els temors que ens
tenallen i ens impedeixen rebel·lar-nos davant de tantes mentides).
Estem convençuts que totes aquestes privacions, sacrificis, renúncies, persecucions a què et
veus sotmès en nom nostre són el preludi d’un país lliure, d’una llibertat que no té aturador
(encara que en aquests moments la veiem lluny) i que ens l’has mostrada tu amb els teus fets i
les teves paraules. Gràcies per tanta generositat.
La samarreta és la nostra manera de dir-te que estem en deute amb tu i que, quan puguis
tornar a casa, sàpigues que al Cellera CF hi trobaràs un foc encès per escalfar-t’hi i rescabalarte de tanta injustícia.
Gràcies, un altre cop, una forta abraçada i esperem veure’t ben aviat.
Visca Catalunya lliure!
La Junta

PD: Ens faria molta il·lusió que et fessis una fotografia amb la samarreta i que ens la fessis
arribar a www.celleracf@gmail.com

