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Torra acusa l'Estat de «construir un
relat de violència» abans de les
sentències
El president de la Generalitat insisteix que el moviment independentista "és i serà
sempre pacífic", mentre Puigdemont veu "fabricades" les acusacions de
terrorisme

El president de la Generalitat, Quim Torra | Adrià Costa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que les detencions de nou
membres dels comitès de defensa de la República (CDR) acusats de preparar "actes terroristes
amb intencionalitats secessionistes" -segons ha detallat la Fiscalia
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187809/fiscalia/acusa/cdr/preparar/actes/terroristes/amb/finalit
ats/secessionistes) - suposen un intent de l'Estat de "tornar a construir un relat de violència
abans de les sentències" del Tribunal Suprem.
En un apunt al seu compte de Twitter, Torra ha apuntat que l'independentisme "és i serà sempre
pacífic", i ha vist demostrat que la "repressió" és l'única resposta política de les institucions
espanyoles en el conflicte amb Catalunya.

La repressió continua sent l'única resposta de l'estat espanyol. Estan intentant tornar a construir
un relat de violència abans de les sentències. No ho aconseguiran. El moviment independentista
és i serà sempre pacífic.
https://www.naciodigital.cat/noticia/187814/torra-acusa-estat-construir-relat-violencia-abans-sentencies
Pagina 1 de 2

? Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 23, 2019
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1176102705280032771?ref_src=twsrc%5Etfw)
Pel que fa a Carles Puigdemont, antecessor de Torra en el càrrec, ha posat de manifest la manera
d'operar de l'Audiència Nacional i de les forces de seguretat: "Primer detenen i després busquen
proves que no aguanten cap de les greus acusacions". En aquest sentit, ha recordat el cas de
Tamara Carrasco, confinada durant mesos a Viladecans
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166345/audiencia/nacional/deixa/investigar/tamara/carrasco/a
dria/carrasco) arran d'una acusació de terrorisme també vinculada als CDR.

Sabem com van actuar en el cas de la Tamara, i com ho han fet en d'altres casos. Primer
detenen i després busquen proves que no aguanten cap de les greus acusacions. Tot al servei
d'un relat, que és en el que s'ha convertit la democràcia espanyola. #LlibertatIndependentistes
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatIndependentistes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/uf3Ruu9MTX (https://t.co/uf3Ruu9MTX)
? Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2019
(https://twitter.com/KRLS/status/1176096073703677953?ref_src=twsrc%5Etfw)
Puigdemont també ha insistit que les acusacions que pesen sobre els nou detinguts d'avui són
"fabricades", i ha apuntat que la resposta a la "repressió" és la "llibertat".
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