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«Ens veurem al judici», la resposta
del saxofonista de Mas d'Enric al
«muntatge» d'un unionista
No han volgut arribar a cap entesa en l'acte de mediació
"Ja ens veurem al judici". Aquest és el missatge que envia l'advocat d'Òscar Cid, Roger Baiges,
després de l'acte de mediació al qual han assistit aquest matí per una denúncia d'amenaces de
mort contra el saxofonista de Mas d'Enric, tal com va avançar NacióTarragona.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30994/denuncien/saxofonista/mas/enric/amenaces/
mort/acte/vox) El lletrat s'ha mostrat molt contundent a la sortida de l'edifici judicial, "veient el
vídeo es veu clarament que la persona ofesa és qui assenyala amb un to amenaçador als
denunciats" i per tant, "no hem d'arribar a cap acord amb gent que només vol notorietat i quan
tot es tracta d'un muntatge".

Entra als jutjats @scarCid1 (https://twitter.com/scarCid1?ref_src=twsrc%5Etfw) , el saxofonista
de Mas d'Enric, que ha estat denunciat per «amenaces de mort» en un acte de Vox; informa
@JonathanOca (https://twitter.com/JonathanOca?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/umdEO5Rftx
(https://t.co/umdEO5Rftx) pic.twitter.com/1gxMlwuF5u (https://t.co/1gxMlwuF5u)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 11 de febrero de 2019
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1094884630505885696?ref_src=twsrc%5Etfw)
Baiges ha manifestat que ara el procediment haurà de tirar endavant amb les diligències prèvies i
que serà el jutge qui "determini si els denunciats són culpables d'alguna cosa". L'advocat considera
que "són més ofesos ells que el denunciant", de qui assegura que "només hi ha la voluntat de
voler muntar un espectacle i prou".
Òscar Cid, juntament amb un altre company, ha entrat cap a les 10 del matí als jutjats de
Tarragona, ja que estava citat a un acte de mediació per una denúncia per amenaces de mort
durant la celebració d'un acte de Vox al barri de Bonavista el passat 17 de novembre. Cap a dos
quarts d'onze ja sortia de l'edifici judicial havent rebutjat cap acord amb el denunciant.

Surt dels jutjats @scarCid1 (https://twitter.com/scarCid1?ref_src=twsrc%5Etfw) , acusat per
amenaces de mort en un acte de Vox. Ha estat poc més de 30 minuts a dins
https://t.co/umdEO5Rftx (https://t.co/umdEO5Rftx) pic.twitter.com/mlcpGicrXo
(https://t.co/mlcpGicrXo)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 11 de febrero de 2019
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1094895769474215936?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els dos denunciats han rebut el suport per part d'un centenar de persones que s'han aplegat a
les portes de l'Audiència de Tarragona. Cid i l'altre acusat han estat rebuts amb crits de "no esteu
sols" i "pim, pam, pum, que no en quedi ni un".
L'origen de la denúncia és una jornada de formació del partit d'ultradreta el 17 de novembre del
2018.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29884/videos/tensio/tarragona/entre/antifeixistes/ult
https://www.naciodigital.cat/noticia/173294/veurem/al/judici/resposta/saxofonista/mas/enric/al/muntatge/unionista
Pàgina 1 de 2

res/vox) Cid i un altre company, que també ha estat denunciat, van ser els protagonistes
involuntaris del matí. Un grup d'espanyolistes van detectar la presència dels dos independentistes
asseguts en una terrassa a tocar d'on Vox celebrava la jornada de formació. Després de ser
increpats, van haver d'intervenir diferents agents dels Mossos d'Esquadra per calmar la situació, ja
que una desena de persones s'hi estaven abraonant.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=JnKCp5EgUrY
Òscar Cid és el saxofonista que toca cada dia
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30882/saxo/seguira/sonant/mas/enric/mentre/duri/ju
dici/pels/presos/politics) , a les 19 h, a la presó de Mas d'Enric des que hi va ser traslladada
l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ara, que està a Madrid, continua anant-hi a tocar.
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