Política | Redacció | Actualitzat el 05/09/2018 a les 09:49

L'activista dels CDR acusat de
rebel·lió i terrorisme està exiliat a
Brussel·les
Adrià Carrasco farà una roda de premsa amb els seus advocats dijous a la capital
europea

La manifestació dels CDR | Jordi Bes

L'activista dels CDR d'Esplugues, Adrià Carrasco, buscat per la policia espanyola per unes
acusacions de terrorisme, rebel·lió i sedició, és a Brussel·les. El jove, que era buscat per la policia
el mateix dia que van detenir Tamara Carrasco a Viladecans, farà una roda de premsa aquest
dijous al matí a la capital europea acompanyat del seu advocat, Christopher Marchand.
El 10 d'abril passat agents de la Guàrdia Civil van anar al domicili del jove d'Esplugues de
Llobregat per detenir-lo però no el van trobar a casa. Des de llavors està en cerca i captura i l'últim
que se sabia d'ell és que havia marxat a l'estranger, si bé encara no s'havia fet públic on es
trobava.
La notícia que era fora va transcendir a principis de juny, gairebé dos mesos després que el jove
abandonés el seu domicili i no es tingués cap notícia d'ell. El 8 de juny els membres del seu grup
de suport van fer pública una carta on Carrasco denunciava la repressió a la que està sent sotmès
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i on assegurava que la por que ha sentit des que el passat 10 d'abril la policia es va presentar a
casa seva s'ha transformat "en por a la indiferència" i en una ferma convicció de seguir lluitant.
A diferència del que va passar amb l'Adrià Carrasco, els agents de la policia espanyola sí que van
trobar la Tamara Carrasco, també membre dels CDR, al seu domicili aquell mateix dia, quan la
van traslladar a les dependències del cos a Tres Cantos per declarar posteriorment davant el
jutge. La jove va quedar en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars, com no poder sortir del
seu municipi, Viladecans.
Dijous, l'Adrià Carrasco compareixerà davant la premsa a l'UNPO (Unrepresented Nations and
Peoples Organization) per primera vegada des que va optar per l'exili. Ho farà al costat del seu
representant legal, Christophe Marchand, i el membre del grup de suport 'Adri et volem a casa',
Efrem Blázquez. Marchand coneix de prop la situació a Catalunya ja que també és part de
l'equip legal de Puigdemont i els exconsellers a Brussel·les, tant en el procés de les euroordres
contra ells com en la demanda interposada contra el jutge Pablo Llarena.

Unes 300 persones es manifesten en suport de l'Adrià Carrasco. Foto: Jordi Bes

Abans de la manifestació, el compte oficial dels CDR ha publicat un missatge del propi Adrià
(https://www.naciodigital.cat/noticia/159890/missatge/adria/jove/cdr/exili/perseguit/rebellio/terroris
me) , que demanava una participació massiva a la convocatòria i explicava la seva situació a l'exili,
amb vídeo inclòshttps://youtu.be/pqHEqIpDtes)
(
.

#AdriEtVolemACasa
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(https://twitter.com/hashtag/AdriEtVolemACasa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Hola, em dic Adrià Carrasco. Tinc 25 anys i soc membre del CDR d'Esplugues de Llobregat. (1)
? CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 23 de juliol de 2018
(https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1021381350308425728?ref_src=twsrc%5Etfw)
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