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Jordi Cuixart envia un missatge a
l'exregidor de Sabadell després de
ser expulsat del Suprem
Duia una samarreta a favor dels presos i l'han amenaçat en detenir-lo, segons la
CUP
El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha adreçat un missatge a l'exregidor de la Crida per
Sabadell Albert Boada, que aquest dijous ha estat expulsat de la sala segona del Suprem
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/24010/expulsat/suprem/exregidor/sabadell/albert/boa
da/dur/samarreta/favor/dels/presos) per portar una samarreta a favor de la llibertat dels presos. La
Crida per Sabadell ha compartit el missatge a les xarxes socials:

? Missatge de @jcuixart (https://twitter.com/jcuixart?ref_src=twsrc%5Etfw) dirigit a l'Albert Boada
i a tota la gent lluitadora de #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i d'arreu dels
#PaïsosCatalans
(https://twitter.com/hashtag/Pa%C3%AFsosCatalans?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
Gràcies companys per demostrar una vegada més que la lluita i la tendresa van de la mà en el camí
cap a la llibertat del nostre poble.#AlcemNos
(https://twitter.com/hashtag/AlcemNos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/4ZEcYzP149 (https://t.co/4ZEcYzP149)
? Crida per Sabadell (@CridaSabadell) 25 d'abril de 2019
(https://twitter.com/CridaSabadell/status/1121440999253868544?ref_src=twsrc%5Etfw)
En el missatge, Cuixart li escriu: "Estimadíssim Albert! Abraçada gegant! Aquesta colla no han
entès que la felicitat és la interpretació que li donem a la vida! I el nostre sentit de viure és lluitar i
estimar-nos! Petons a Sabadell, capital dels Països Catalans!".
Tal com ha denunciat la CUP a través de Twitter, Boada assistia a la sessió d'aquest dijous del
judici fins que un grup de policies espanyols li han ordenat que els acompanyés i l'han fet fora de
l'edifici. Com assegura el partit anticapitalista, els policies l'han amenaçat de detenir-lo si
preguntava pels motius de l'expulsió.
Boada assistia de públic al #JudiciFARSA
(https://twitter.com/hashtag/JudiciFARSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) fins que un grup de
Policies Nacional li han ordenat que els acompanyés i l'han acabat fent fora del Tribunal sota
l'amenaça de detenir-lo si seguia preguntat pel motiu de l'expulsió. pic.twitter.com/WlpqxUE1EI
(https://t.co/WlpqxUE1EI)
? CUP Països Catalans (@cupnacional) April 25, 2019
(https://twitter.com/cupnacional/status/1121372043361046528?ref_src=twsrc%5Etfw)
D'altra banda, durant la sessió també s'ha viscut un moment de tensió entre Manuel Marchena i
Benet Salellas. El president del tribunal ha frenat en sec l'intent del lletrat de l'equip de Cuixart de
preguntar a un testimoni sobre el dret a l'autodeterminació. La defensa de Cuixart -i també la de
Junqueras i Romeva- havia citat Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional que va formar part
del Consell per a la Transició Nacional que va elaborar el Llibre Blanc el 2014.
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Marchena ha criticat que es vulgui convertir el testimoni "en pèrit" i ha dit que no permetrà que el
judici "es converteixi en una lliçó d'un constitucionalista als magistrats sobre el dret a
l'autodeterminació" i ho ha qualificat "d'insult" al tribunal. A més, el president ha dit que el Llibre
blanc està incorporat a la causa i "ha estat i serà estudiant exhaustivament" pels magistrats. Abans
d'aquest incident, Albertí ha defensat que les entitats civils no van participar d'aquest document,
que no era un "full de ruta" i que només recollia els diferents escenaris i vies possibles per
celebrar una consulta a Catalunya.
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