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Concentracions a Berga contra
l'empresonament dels set CDR
Dues convocatòries en poc més d'una hora han concentrat diferents grups de
persones a la plaça de Sant Pere

La ciutat ha viscut dues mobilitzacions amb diferents grups de gent en poc més d'una hora. | Pilar Màrquez
Ambrós

L'Assemblea Nacional Catalana, els CDR, Alerta Solidària i la CUP han convocat a les vuit del
vespre d'aquest dijous concentracions davant els ajuntaments de desenes de municipis catalans
per reclamar l'alliberament dels set independentistes empresonats per ordre de l'Audiència
Nacional.
Una primera mobilització s'ha avançat una hora a Berga per fer-ho coincidir amb la convocatòria diària
que es fa a la plaça de Sant Pere de Músics per la Llibertat. Ha estat amb poc temps de marge
des que s'ha sabut que el jutge decretava presó condicional pels CDR detinguts, de manera que la
xifra d'assistència ha estat discreta, d'entre 30 i 40 persones. S'hi ha pogut veure una estelada i
diverses pancartes per la llibertat dels presos polítics.

VÍDEO Concentracions a Berga contra l'empresonament dels set CDR #Berga
(https://twitter.com/hashtag/Berga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/XRMsCIwRYl
(https://t.co/XRMsCIwRYl) pic.twitter.com/ztZBXU0HRE (https://t.co/ztZBXU0HRE)
? NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 26, 2019
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https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/17960/concentracions-berga-contra-empresonament-dels-set-cdr
Pagina 1 de 6

"La justícia franquista espanyola, lligada als partits polítics dependents dels poders econòmics i de
l'IBEX35, ha empresonat set CDRs sense fiança, acusats de terrorisme amb la clara intenció de fernos por de cara a la sentència del judici del procés. No tindrem por!", ha llegit un dels membres
de l'ANC Berga en un breu manifest pocs minuts després de les 7.
Després de la lectura del text, hi ha hagut aplaudiments i també crits de "llibertat presos polítics"
i "no tenim por".
Més tard, a les 8, el CDR Berga ha tornat a convocar a través de les xarxes socials i serveis de
missatgeria instantània, reunint una vintena d'assistents. Per demà hi ha prevista una nova
mobilització contra l'empresonament dels CDRs, aquesta vegada dirigida a tota la comarca, a dos
quarts de 8 a la plaça de Sant Pere.
Acaba la concentració a Berga, convoquem a tota la comarca demà a les 19:30h. a la Plaça Sant
Pere per continuar plantant cara a la repressió. No ens aturarem fins tenir-les a casa!
#LlibertatPresosPolítics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlibertatDetinguts23S
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatDetinguts23S?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/DsOPb1fBDe (https://t.co/DsOPb1fBDe)
? CUP Berga ?? (@CUPBerga) September 26, 2019
(https://twitter.com/CUPBerga/status/1177285973178245120?ref_src=twsrc%5Etfw)

Mobilització a Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs
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Pancartes per la llibertat dels presos polítics. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La principal convocatòria d'aquest vespre és a la plaça de Sant Roc de Sabadell -ciutat on la
Guàrdia Civil va detenir quatre persones aquest 23 de setembre- però s'han anunciat mobilitzacions
arreu del país i també una cassolada a pobles i ciutats a partir de les nou del vespre.

? ATENCIÓ ? Davant de la presó sense fiança pels 7 companys dels @CDRCatOficial
(https://twitter.com/CDRCatOficial?ref_src=twsrc%5Etfw) decretada per l'Audiència Nacional,
ens concentrem avui:
? 20 h
?plaça Major de #Vic https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
!
#LlibertatDetingudes23s
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatDetingudes23s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? ANC Manlleu? (@ANC_Manlleu) September 26, 2019
(https://twitter.com/ANC_Manlleu/status/1177274284777099264?ref_src=twsrc%5Etfw)

El magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha decretat presó sense fiança per als
set CDR detinguts des de dilluns
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187787/videos/nou/detinguts/dels/cdr/investigats/rebellio/terro
risme) , que han estat interrogats aquest dijous per l'alt tribunal. Fent cas al ministeri públic, que
hores abans també havia sol·licitat aquesta mesura cautelar privativa de llibertat, el jutge els
mantindrà empresonats pels delictes de terrorisme, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per
un delicte d'estralls. L'interrogatori dels arrestats
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187994/independentistes/detinguts/se/sotmeten/interrogatori/a
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udiencia/nacional) ha començat a les 11 hores.
Segons el magistrat, hi ha prou indicis per considerar que els detinguts podrien formar part d'una
organització "amb una estructura jerarquitzada" que té per objectiu "instaurar la República
catalana per qualsevol via, incloses les violentes". Per això, ha determinat presó provisional contra
ells, sostinguda per la gravetat dels delictes, les penes que comporten, el perill que es puguin
destruir proves importants per a la investigació, que es poguessin exiliar, o el perill de reiteració
delictiva.
De moment, ha indicat, el procés continuarà sota secret de sumari mentre s'analitza la nombrosa
documentació incautada en l'operació policial.
L'anunci de la presó provisional ha arribat als mitjans de comunicació abans que a les parts, segons
ha denunciat Alerta Solidària. L'entitat que porta la defensa de set dels nou detinguts assegura
que encara no han rebut cap notificació judicial.

?ÚLTIMA HORA ?
La premsa anuncia que les 7 companyes @Detingudes23S
(https://twitter.com/Detingudes23S?ref_src=twsrc%5Etfw) estarien en presó provisional, si bé de
moment no ha estat notificada cap resolució judicial a les advocades.
? Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 26, 2019
(https://twitter.com/AlertaSolidaria/status/1177244239320821761?ref_src=twsrc%5Etfw)
Declaracions separades
Les declaracions s'han fet per separat i, a banda del magistrat, només hi han estan presents
cadascun dels acusats amb el seu advocat i el fiscal Miguel Ángel Carballo. Els cinc detinguts
amb lletrats d'Alerta Solidària només han respost les preguntes de la defensa. Els membres dels
CDR detinguts des de dilluns
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187787/videos/nou/detinguts/dels/cdr/investigats/rebellio/terro
risme) han arribat a l'Audiència Nacional a primera hora del matí en un autobús de la Guàrdia
Civil.
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Protesta independentista a l'Audiència Nacional. Foto: ND
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Protesta independentista a l'Audiència Nacional. Foto: ND
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