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Milers de persones es mobilitzen en
una cinquantena de municipis
contra l'operació de la Guàrdia Civil
Els comitès convoquen una cinquantena de mobilitzacions arreu del país per
denunciar el "muntatge policial" i exigir l'alliberament dels detinguts

La Plaça Major de Vic plena de manifestants aquest dilluns | Adrià Costa

Centenars de persones surten al carrer en protesta contra l'operació ordenada en protesta
per l'operació ordenada per l'Audiència Nacional
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187809/fiscalia/acusa/cdr/preparar/actes/terroristes/amb/finalit
ats/secessionistes) i executada per a Guàrdia Civil aquest dilluns i que ha acabat amb la detenció
de nou persones a qui s'imputen delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius.

VÍDEO Ara mateix centenars de persones rebutgen les detencions de la Guàrdia Civil en una
concentració unitària a #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/iz5j4XdVIX
(https://t.co/iz5j4XdVIX) #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/OL0EKgGaP6 (https://t.co/OL0EKgGaP6)
? LaTorre (@torrepalau) September 23, 2019
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(https://twitter.com/torrepalau/status/1176180203929968640?ref_src=twsrc%5Etfw)
Més d'una cinquantena de municipis arreu del territori s'han mobilitzat en suport de les nou
persones detingudes -dues d'elles ja en llibertat-. Els punts centrals de les manifestacions han
estat a Sabadell i a Barcelona. A la ciutat del Vallès Occidental, més de 4.000 persones s'han
congregat a la plaça Sant Roc.

Els @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) blinden la caserna de la Guàrdia
Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona, impedint l'accés als manifestants que es
concentren a voltant.
Càntics de "fora la policia espanyola" i "1 d'octubre, ni oblit ni perdó"; informa @andreumerino
(https://twitter.com/andreumerino?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/sgH6c7Jr7g
(https://t.co/sgH6c7Jr7g) pic.twitter.com/rmTOHuhoHo (https://t.co/rmTOHuhoHo)
? NacióDigital (@naciodigital) September 23, 2019
(https://twitter.com/naciodigital/status/1176205710197239811?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Barcelona s'han concentrat davant les portes de la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera
de Gràcia. Un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha blindat l'edifici, partint la manifestació a
banda i banda de la comissaria de la força de seguretat espanyola.

VÍDEO Els manifestants canten "Els Segadors" davant el dispositiu dels @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) . La regidora @elsa_artadi
(https://twitter.com/elsa_artadi?ref_src=twsrc%5Etfw) i el diputat @francescd
(https://twitter.com/francescd?ref_src=twsrc%5Etfw) , a primera fila de la manifestació
?? @andreumerino (https://twitter.com/andreumerino?ref_src=twsrc%5Etfw) des de la caserna
de la @guardiacivil (https://twitter.com/guardiacivil?ref_src=twsrc%5Etfw) a la Travessera de
Gràciahttps://t.co/sgH6c7Jr7g https://t.co/sgH6c7Jr7g)
(
pic.twitter.com/5yYOD9Ev0A
(https://t.co/5yYOD9Ev0A)
? NacióDigital (@naciodigital) September 23, 2019
(https://twitter.com/naciodigital/status/1176210481197006851?ref_src=twsrc%5Etfw)

VÍDEO "Tots som @CDRCatOficial (https://twitter.com/CDRCatOficial?ref_src=twsrc%5Etfw) "
canten els manifestants. La regidora @elsa_artadi
(https://twitter.com/elsa_artadi?ref_src=twsrc%5Etfw) , a primera fila de la manifestació
?? @andreumerino (https://twitter.com/andreumerino?ref_src=twsrc%5Etfw) des de la caserna
de la @guardiacivil (https://twitter.com/guardiacivil?ref_src=twsrc%5Etfw) a la Travessera de
Gràcia https://t.co/sgH6c7Jr7g https://t.co/sgH6c7Jr7g)
(
pic.twitter.com/Nmu2zyOwDi
(https://t.co/Nmu2zyOwDi)
? NacióDigital (@naciodigital) September 23, 2019
(https://twitter.com/naciodigital/status/1176208968059936769?ref_src=twsrc%5Etfw)
Més de 4.000 persones a Sabadell
La plaça Sant Roc ha tornat a ser el punt de pelegrinatge de l'independentisme
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70566/videos/4000/persones/omplen/centre/sa
badell/protestar/contra/detencions/guardia/civil) a la ciutat del Vallès Occidental, i això que la
convocatòria, impulsada pel CDR Sabadell, havia citat a la plaça Doctor Robert. 4.000 persones,
segons fonts municipals, han omplert el cèntric emplaçament com a mostra de protesta per les
detencions practicades per la Guàrdia Civil
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(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26540/videos/operatiu/policial/guardia/civil/contra/ind
ependentisme/sabadell) , en l'operatiu desplegat aquest dilluns.
Entre les persones que s'han sumat a la concentració hi havia membres de partits i associacions
sobiranistes de Terrassa així com dels CDR que s'han volgut sumar a la crida de la ciutat veïna,
on s'han produït bona part dels escorcolls d'aquest matí.

La Plaça Major de Vic, en suport de Txevi Buigas
Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça Major de Vic per
protestar contra les nou detencions d'independentistes de la Guàrdia Civil. Un dels arrestats és un
Txevi Buigas, de Folgueroles
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61231/operatiu/guardia/civil/contra/independentisme/os
ona/se/salda/amb/detingut) i instal·lat des de fa poc a Sant Pere de Torelló. Precisament durant
aquest matí s'han fet registres a la casa de pagès, Mas del Torrents de Codines, on viu amb la
seva família (dona i criatura).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=VRs31pDmX44

Manifestants a Sabadell, aquest dilluns en protesta per les detencions de la Guàrdia Civil Foto: Juanma
Peláez

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha transmès a través d'un comunicat que l'objectiu de
l'operació era neutralitzar un "grup terrorista secessionista" i assenyala els CDR com a
responsables de planificar i executar les seves accions.
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Els comitès han respost amb la convocatòria de mobilitzacions arreu de Catalunya amb el lema
"No tenim por". Alguns dels municipis on s'han convocat concentracions són Sabadell, Mollet del
Vallès Cerdanyola del Vallès, Vic, Barcelona, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Lleida,
Tarragona, Girona i Reus.
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