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VÍDEOS Cassolada de protesta
contra les detencions de CDR
La iniciativa arriba un dia després de l'operació judicial de l'Audiència Nacional
contra activistes independentistes

Centenars de persones protesten a Vic contra les detencions de la Guàrdia Civil | Adrià Costa

Col·lectius independentistes, entre els quals la CUP i comitès de defensa de la República
(CDR), han convocat per aquest dimarts a les nou del vespre una cassolada per protestar contra
la detenció de nou activistes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187829/ofensiva/judicial/contra/cdr/impacta/resposta/sobiranis
ta/sentencia) ordenada ahir per l'Audiència Nacional. En aquests moments encara hi ha set
persones detingudes, mentre que dues van quedar ahir en llibertat. La mesura ha tingut ressò
arreu del territori.

VIDEO Sonora cassolada a #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pero les detencions
d'aquest dilluns de membres dels CDR https://t.co/hRWsw2rWsd (https://t.co/hRWsw2rWsd)
pic.twitter.com/bZCXZ6pCHe (https://t.co/bZCXZ6pCHe)
? NacióSabadell (@NacioSabadell) September 24, 2019
(https://twitter.com/NacioSabadell/status/1176574680502874112?ref_src=twsrc%5Etfw)

https://www.naciodigital.cat/noticia/187907/videos/cassolada/protesta/contra/detencions/cdr
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Els @CampanersPi (https://twitter.com/CampanersPi?ref_src=twsrc%5Etfw) s'afegeixen a la
#Cassolada (https://twitter.com/hashtag/Cassolada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Gy1qWv3lPV (https://t.co/Gy1qWv3lPV)
? Guillem Roma ? (@gromabatlle) September 24, 2019
(https://twitter.com/gromabatlle/status/1176573850437468160?ref_src=twsrc%5Etfw)

Cassolada a l'Esquerra de l'Eixample #LlibertatDetingudes
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatDetingudes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#Detingudes23S (https://twitter.com/hashtag/Detingudes23S?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/SkhHtxhg06 (https://t.co/SkhHtxhg06)
? Jordi Salvia ? (@jordisalvia) September 24, 2019
(https://twitter.com/jordisalvia/status/1176573801003409410?ref_src=twsrc%5Etfw)

#Cassolada (https://twitter.com/hashtag/Cassolada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) al barri de
Can Baró.#Bcn https://twitter.com/hashtag/Bcn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
pic.twitter.com/VzxiNdeXE2 (https://t.co/VzxiNdeXE2)
? Mireta (@ymireta) September 24, 2019
(https://twitter.com/ymireta/status/1176575506642341892?ref_src=twsrc%5Etfw)

?? Cassolada?Sagrera. Els veïns reclamen la llibertat dels 7 independentistes detinguts.
#inforac1 (https://twitter.com/hashtag/inforac1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/SRuXKnSlPF (https://t.co/SRuXKnSlPF)
? Cesc Giró (@cescgiro) September 24, 2019
(https://twitter.com/cescgiro/status/1176578729251921920?ref_src=twsrc%5Etfw)
Terrorisme i rebel·lió
La protesta protesta arriba després que ahir ja es produissin mobilitzacions arreu del país contra
l'operatiu de la Guàrdia Civil, que arriba just abans de la sentència del Tribunal Suprem contra els
líders independentistes. Sobre els detinguts pesen acusacions de terrorisme, rebel·lió i tinença
d'explosions.
Segons la Fiscalia de l'Audiència Nacional, els activistes tenien intenció de dur a terme actes
"terroristes amb finalitats separatistes". Els fets han causat una nova crisi entre la Generalitat i
l'Estat: el president Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez per traslladar-li la seva
"indignació" i per exigir-li explicacions
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187901/torra/trasllada/carta/sanchez/indignacio/govern/detenc
ions/cdr) .
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