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Els independentistes detinguts per
cremar fotos del rei, traslladats a
Madrid
Els Mossos ja han detingut tres dels cinc investigats pels fets de la Diada | Els
arrestats estaven citats a declarar la setmana passada però van plantar el tribunal

El tercer independentista detingut | CUP

Els tres independentistes detinguts per cremar fotos del rei ja estan camí de Madrid. L'Audiència
Nacional espanyola ha ordenat aquest matí el trasllat primer dels dos joves arrestats a primera
hora pels Mossos d'Esquadra. Pels volts de les dues del migdia, agents de la policia catalana
han detingut un altre dels investigats, Ivan Altimira, que també està sent traslladat a Madrid.
La policia catalana ha detingut al llarg de tot el matí tres dels cinc investigats per cremar fotos del
rei en la manifestació de l'esquerra independentista
(http://www.naciodigital.cat/noticia/115669/mossos/investiguen/crema/fotos/felip/vi/marxa/esquerr
a/independentista?rlc=a1) de la darrera Diada. La CUP ha confirmat l'arrest de Jordi Almiñana
de Navàs, Aitor Blanc de Santa Coloma de Gramenet i d'Ivan Altimira de Barcelona. La formació de
l'esquerra independentista ha convocat concentracions de protesta arreu de territori a les vuit del
vespre.
Un dels detinguts és Aitor Blanc, regidor de Som Gramenet -formació vinculada a la CUPd'aquest municipi del Barcelonès. Els agents l'han arrestat quan es dirigia a peu cap al consistori.
L'altre detingut és Jordi Almiñana, membre de l'esquerra independentista de Navàs, que els
Mossos han interceptat a la porta de casa seva, quan sortia cap a la feina. Almiñana també
treballa a l'Ajuntament d'aquest municipi del Bages i el mateix consistori ha comunicat la detenció.
https://www.naciodigital.cat/noticia/121446/independentistes-detinguts-cremar-fotos-rei-traslladats-madrid
Pagina 1 de 2

Finalment, Altimira és conseller de la CUP al districte de Sant Andreu de Barcelona i els agents
l'han detingut quan es dirigia a les dependències municipals aquest migdia.

Aquest matí han detingut el veí de Navàs i treballador de l'Ajuntament, Jordi Almiñana, per la
crema de fotos del Rei.
? Ajuntament de Navàs (@AjuntamentNavas) 12 de desembre de 2016
(https://twitter.com/AjuntamentNavas/status/808250682734243840)

Els Mossos estan detenint els independentistes investigats per la crema de fotos del rei el passat
11-S #NiReiNiPor (https://twitter.com/hashtag/NiReiNiPor?src=hash) @AlertaSolidaria
(https://twitter.com/AlertaSolidaria) pic.twitter.com/ymYg7QiTrP (https://t.co/ymYg7QiTrP)
? CUP Països Catalans (@cupnacional) 12 de desembre de 2016
(https://twitter.com/cupnacional/status/808234904022556672)

El cos de @mossos (https://twitter.com/mossos) s'emporta l'@ivanaltimira
(https://twitter.com/ivanaltimira) cap a Madrid #NiReiNiPor
(https://twitter.com/hashtag/NiReiNiPor?src=hash)
Bon viatge als guerrers que al seu poble son fidels. pic.twitter.com/p7GmMZdOUC
(https://t.co/p7GmMZdOUC)
? Endavant Barcelonès (@Endavant_Bcn) 12 de desembre de 2016
(https://twitter.com/Endavant_Bcn/status/808299491312959488)
El jutge de l'Audiència Fernando Andreu, l'encarregat d'investigar la crema de fotos del Rei
durant la marxa alternativa del passat 11 de setembre, ha ordenat aquestes detencions després
que els cinc acusats no es presentessin a declarar la setmana passada
(http://www.naciodigital.cat/noticia/121173/investigats/cremar/fotos/rei/planten/audiencia/nacional/
espanyola) . El magistrat els havia citat dimecres per videoconferència, però els investigats el van
plantar al·legant el seu "dret legítim a expressar el seu rebuig" a la corona espanyola.
La CUP de Barcelona demana el cessament de Jané
La portaveu del grup municipal de la CUP a Barcelona, Maria José Lecha, ha anunciat que
l'assemblea territorial dels cupaires a la capital catalana proposarà al Consell Polític del partit del
17 de desembre que demani el cessament del conseller d'Interior, Jordi Jané, després que
aquest dilluns els Mossos d'Esquadra hagin començat a detenir els investigats per la crema de
fotos del rei durant la Diada, a requeriment de l'Audiència Nacional. Lecha ha recordat que la
investigació per aquests fets va ser a iniciativa del mateix Departament d'Interior, el que
constitueix, segons la CUP, una "mesura repressora contra l'esquerra independentista i les
manifestacions de lliure expressió de les classes populars".
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