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Vidal Aragonés: «Venturós ha deixat
molt clar el compromís amb la
construcció de la república»
El diputat de la CUP ha defensat el paper de l'alcaldessa de Berga en la defensa
del mandat popular i ha criticat la fiscalia, també pel seu paper l'1-O | Diversos
representants polítics com Francesc Dalmases (JxCAT) o Isaac Peraire (ERC)
han mostrat el seu suport a Venturós a les portes dels jutjats

Declaracions de Vidal Aragonés a les portes dels jutjats. | Pilar Màrquez Ambròs

?El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, era una de les persones que s'ha concentrat aquest matí
de dilluns a les portes dels jutjats de Manresa per mostrar el seu suport a l'alcaldessa de Berga,
Montse Venturós. Vidal Aragonés ha exposat en declaracions als mitjans que aquest dilluns es
jutjava a Venturós perquè "s'ha compromès a defensar allò que el poble planteja".
Aragonés ha recordat que "l'origen de que l'estelada onegi a l'Ajuntament de Berga el trobem a
la societat civil, als moviments socials", i que és una qüestió que va acordar-se "en un ple
municipal amb majoria independentista". Vidal Aragonés ha expressat que "davant el conflicte
que pot suposar la repressió de l'estat espanyol o el mandat democràtic, nosaltres, la CUP, sempre
fem una aposta pel mandat democràtic, i per això avui hem tingut un judici".
En aquest sentit, Aragonès també ha criticat el paper de la fiscalia amb el cas de l'1-O.
Aragonés ha dit, al respecte, que "encara esperem l'actuació del ministeri fiscal per aquella
violència, i evidentment no ho han fet, no ho han fet perquè no defensen la legalitat sinó la
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repressió".
Vidal Aragonés ha destacat que la intervenció final a la vista oral de Montse Venturós "ha deixat
molt clar el que ve a significar el paper del ministeri fiscal, el nostre compromís en la defensa i
construcció de la república, i que qui hauria d'estar assegut en un judici són aquells i aquelles que
ens desposseeixen com a classe treballadora".
Suport polític i popular a Venturós
El diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, també ha expressat a les portes del
jutjat que "l'autonomia municipal és la base de la República i avui veiem un atac directe a
aquesta autonomia. Tot el suport a Juli Gendrau, a l'alcaldessa Montse Venturós i als grups
polítics. Els que volen criminalitzar l'acció democràtica no podran".
Així mateix, l'alcalde de Prats de Lluçanès i vicesecretari general de coordinació interna d'ERC,
Isaac Peraire, ha dit que Venturós és una persona "compromesa amb la seva ciutat i país" i creu
que l'únic que ha fet és "obeir un acord de ple i, per tant, de la representació de la ciutadania".
"Em sembla que és una víctima més d'aquesta persecució judicial que patim diferents agents del
territori català", ha asseverat Peraire.
Representants polítics i entitats de Berga, i d'altres punts del país, així com membres de la
plataforma de suport a l'alcaldessa 'Democràcia vs Tribunals', també li han expressat el seu
suport a les xarxes socials.

Ara mateix sortim dels jutjats! Dignitat, dignitat i dignitat! El poble està amb tu @venturosm
(https://twitter.com/venturosm?ref_src=twsrc%5Etfw) #DemocràciavsTribunals
(https://twitter.com/hashtag/Democr%C3%A0ciavsTribunals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/EfZ6ZCYBzh (https://t.co/EfZ6ZCYBzh)
? Democràcia vs Tribunals (@demovstribunals) 21 de maig de 2018
(https://twitter.com/demovstribunals/status/998506687865683968?ref_src=twsrc%5Etfw)

Serem amb tu, Venti! Per seguir defensant la dignitat i la voluntat del poble. Per seguir endavant
malgrat ens vulguin veure retrocedir a cop de tribunal. I amb el cap ben alt!
#DemocràciaVsTribunals
(https://twitter.com/hashtag/Democr%C3%A0ciaVsTribunals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@venturosm (https://twitter.com/venturosm?ref_src=twsrc%5Etfw) @demovstribunals
(https://twitter.com/demovstribunals?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/iEWWaf42xL
(https://t.co/iEWWaf42xL)
? Monica Garcia (@Monica_GLL) 20 de maig de 2018
(https://twitter.com/Monica_GLL/status/998323938752069638?ref_src=twsrc%5Etfw)

La @venturosm (https://twitter.com/venturosm?ref_src=twsrc%5Etfw) surt del jutjat. Davant d'un
judici polític una defensa política. La jutgessa no ha permès fer un recordatori a @AnnaGaSabate
(https://twitter.com/AnnaGaSabate?ref_src=twsrc%5Etfw) , @ForcadellCarme
(https://twitter.com/ForcadellCarme?ref_src=twsrc%5Etfw) i @jorditurull
(https://twitter.com/jorditurull?ref_src=twsrc%5Etfw) , q l'útim cop q va estar al jutjat la van
acompanyar. #DemocràciavsTribunals
(https://twitter.com/hashtag/Democr%C3%A0ciavsTribunals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
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pic.twitter.com/QIUtPRvuoF (https://t.co/QIUtPRvuoF)
? Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 21 de maig de 2018
(https://twitter.com/aramateix/status/998506333962981376?ref_src=twsrc%5Etfw)

Amb el somriure, la revolta! I al puny tancat, un món sencer! Gràcies per tanta dignitat i per
representar la voluntat de tot un poble! Seguim, seguirem! Us esperem a totes i tots (19h, Pl St
Pere, #Berga (https://twitter.com/hashtag/Berga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ) a la
concentració de suport a la @venturosm https://twitter.com/venturosm?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
.
#DemocraciavsTribunals
(https://twitter.com/hashtag/DemocraciavsTribunals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/EaGucHRpPy (https://t.co/EaGucHRpPy)
? Casal Panxo ? (@casalpanxo) 21 de maig de 2018
(https://twitter.com/casalpanxo/status/998533181275082752?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui he anat a declarar en el judici per l'alcaldessa @venturosm
(https://twitter.com/venturosm?ref_src=twsrc%5Etfw) . Per defensar la democràcia, la
independència municipal i la voluntat dels #berguedans
(https://twitter.com/hashtag/berguedans?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i #berguedanes
(https://twitter.com/hashtag/berguedanes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . #seguim
(https://twitter.com/hashtag/seguim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i #seguirem
(https://twitter.com/hashtag/seguirem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @EsquerraBerga
(https://twitter.com/EsquerraBerga?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/WaP9CZ8Rl0
(https://t.co/WaP9CZ8Rl0)
? erminia Altarriba (@erminialtarriba) 21 de maig de 2018
(https://twitter.com/erminialtarriba/status/998552575824801792?ref_src=twsrc%5Etfw)
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