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Operació de la Guàrdia Civil contra
els CDR per terrorisme i rebel·lió
L'institut armat ha detingut una persona pels talls de carreteres i la campanya
contra els peatges | En paral·lel, els Mossos han arrestat sis persones per la
concentració al Parlament

La detinguda a Viladecans per part de la Guàrdia Civil | ACN

L'Audiència Nacional ha iniciat aquest matí una operació contra els Comitès de Defensa de la
República (CDR) i, de moment, la Guàrdia Civil ha detingut almenys una persona acusada de
terrorisme, sedició i rebel·lió.http://www.ccma.cat/324/detinguts-dos-membres-dels-cdrs-per-les(
mobilitzacions-de-setmana-santa/noticia/2849249/) Se l'acusa d'encapçalar talls de carretera i
sabotejar peatges durant la Setmana Santa.
La detinguda és una dona de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el
#novullpagar impulsat pels CDR durant l'operació tornada de les vacances. L'àudio, enviat per
missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat
de fer una aturada general d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.
Un cop finalitzin les diligències, la Guàrdia Civil la traslladarà directament a dependències de
l'Audiència Nacional, a Madrid, on haurà de declarar davant del jutge.
D'altra banda, des de quarts de vuit del matí, veïns d'Esplugues de Llobregat han vist com hi havia
agents de la Guàrdia Civil al carrer Lluís Millet, tot i oficialment no s'ha arribat a practicar una
segona detenció que sí que havien anunciat alguns mitjans.
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La Guàrdia Civil, al domicili d'una de les detingudes Foto: ACN

Detinguts pels fets de Parlament del 30 de gener
En paral·lel, els Mossos han detingut sis persones més, membres dels CDR de Malgrat de Mar,
Arenys de Munt, Dosrius, Pont de Vilomara i Solsona,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/152380/detenen/sis/membres/dels/cdr/desobediencia/atempta
t/pels/fets/parlament/30-g) acusats de trencar el cordó policial al Parlament el 30 de gener, dia en
el qual Carles Puigdemont havia de ser investit. La policia catalana els ha detingut entre les 8.00
i les 9.00 del matí, quan han passat a disposició policial, acusats de delictes d'atemptat als agents
de l'autoritat, desordres públics i desobediència.
Les dues persones de Malgrat de Mar han estat traslladades a la comissaria de Pineda, el
detingut d'Arenys de Mar ha anat a dependències d'aquesta localitat, el de Dosrius a la
comissaria de Mataró, un ha anat a la comissaria de Solsona i el darrer al Pont de Vilomara.
Segons ha pogut saber NacióDigital, els d'Arenys de Munt, Solsona i Pont de Vilomara han
quedat en llibertat, després de prendre declaració, a l'espera que siguin citats pel jutjat d'instrucció
corresponent.
Segons fonts de la investigació, l'operació dels Mossos es produeix en el marc d'unes diligències
policials separades de les que porta a terme la Guàrdia Civil per ordre de l'Audiència Nacional
espanyola. De fet, les mateixes fonts asseguren que aquestes detencions no tenen relació amb
cap investigació sobre els CDR que es porta a terme des de Madrid, i que no han estat ordenades
per cap jutge, ja que és una investigació policial oberta pels fets del 30 de gener.
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Tall dels CDR a l'AP-7 a Figueres. Foto: Josep M. Montaner
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