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VÍDEOS 4.000 persones omplen el
centre de Sabadell per protestar
contra les detencions de la Guàrdia
Civil
Els manifestants de Terrassa s'han sumat a la convocatòria de la ciutat veïna

La plaça Sant Roc just abans de la manifestació | Juanma Peláez

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=hqzhOImov1g
La plaça Sant Roc ha tornat a ser el punt de pelegrinatge de l'independentisme, 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
(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.

VÍDEO Ara mateix centenars de persones rebutgen les detencions de la Guàrdia Civil en una
concentració unitària a #Sabadell
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70566/videos/4000/persones/omplen/centre/sabadell/protestar/contra/detencions/guardia/civil
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(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
(https://twitter.com/torrepalau/status/1176180203929968640?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els manifestants han començat la concentració amb "la bona nova" de l'alliberament d'un segon
dels nou detinguts
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26559/llibertat/dos/dels/detinguts/guardia/civil/vincula
ts/cdr) . Tot i així, crides com "fora les forces d'ocupació", "no tenim por", "llibertat" i "llibertat presos
polítics" han ressonat a la plaça.

La plaça Sant Roc just abans de la manifestació. Foto: Juanma Peláez

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70566/videos/4000/persones/omplen/centre/sabadell/protestar/contra/detencions/guardia/civil
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Manifestants a Sabadell, aquest dilluns en protesta per les detencions de la Guàrdia Civil Foto: Juanma
Peláez

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70566/videos/4000/persones/omplen/centre/sabadell/protestar/contra/detencions/guardia/civil
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Diversos missatges, concentrats a la plaça Sant Roc Foto: Juanma Peláez

Unes proclames que ha compartit amb la gent la diputada al Congrés de Junts per Catalunya,
Laura Borràs, i els de la CUP al Parlament, Carles Riera i Maria Sirvent. Una presència que no ha
agradat alguna part dels manifestants, que han recriminat: "No volem campanya electoral".

La plaça Sant Roc, plena Foto: Juanma Peláez
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Estelades i càntics en la protesta pels CDR detinguts Foto: Juanma Peláez

A més dels crits independentistes, també hi ha hagut presència de pancartes de totes les mides
i amb missatges com ara "com més repressió, més ganes d'independència" i "vergonya de país
veí".
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