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El cartell a favor de la llibertat dels
presos torna a presidir
l'Ajuntament de Berga
Ha estat penjat pels veïns i està subjectat als blocs del costat i no a la façana

El cartell a favor de la llibertat dels presos, de nou, a l'Ajuntament de Berga. | Cedida/ACN

El cartell a favor de la llibertat dels presos torna a presidir l'Ajuntament de Berga. Veïns del
municipi han tornat a col·locar-lo, aquesta vegada, però subjectat als blocs del costat i no a l'edifici
consistorial.
L'acció es va dur a terme dilluns a la tarda, abans de la interpretació musical que es fa cada dia per
exigir l'alliberament dels líders independentistes.
Els Mossos van retirar, el passat 10 d'abril, els símbols independentistes de l'edifici després que
l'equip de govern no fes cas a cap dels dos requeriments de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que
ho exigien
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/16512/mossos/treuen/estelada/mbols/fa/ana/ajunta
ment/berga) .
El regidor de Governació Francesc Ribera Titot ha fet una piulada aquest matí on ironitzava sobre
la col·locació del nou cartell per part dels veïns. "Senyors/es de la Junta Electoral, no cal que tornin
a enviar la policia a treure la pancarta. Tot i que sembla que torna a estar penjada de
l'Ajuntament, en realitat està suspesa des del balcó de dos veïns", ha expressat.
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que sembla que torna a estar penjada de l'Ajuntament, en realitat està suspesa des del balcó de
dos veïns.#profunditat (https://twitter.com/hashtag/profunditat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#perspectiva (https://twitter.com/hashtag/perspectiva?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #3D
(https://twitter.com/hashtag/3D?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #corner
(https://twitter.com/hashtag/corner?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/efR8JOl7HZ
(https://t.co/efR8JOl7HZ)
? Francesc Ribera (@francescribera) 17 d'abril de 2019
(https://twitter.com/francescribera/status/1118405886408626176?ref_src=twsrc%5Etfw)

BON DIA????? El veïnat de #Berga
(https://twitter.com/hashtag/Berga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ho diu clar: LLIBERTATS
PRESES I PRESOS POLÍTICS! #FreeThemAll
(https://twitter.com/hashtag/FreeThemAll?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #MunicpisValents
(https://twitter.com/hashtag/MunicpisValents?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/ZcNeZ1BgpX (https://t.co/ZcNeZ1BgpX)
? CUP Berga ?? (@CUPBerga) 17 d'abril de 2019
(https://twitter.com/CUPBerga/status/1118388582086057989?ref_src=twsrc%5Etfw)
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