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Terrassa acull aquesta tarda una
concentració en suport als detinguts
del 23-S
Tres d'ells han estat alliberats després de pagar una fiança de 5.000?, en un
procés en què la defensa ha denunciat múltiples irregularitats
Aquesta tarda, el grup de suport a les persones detingudes el passat 23 de setembre a diversos
punts del territori
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26540/videos/operatiu/policial/guardia/civil/contra/ind
ependentisme/sabadell) , set de les quals van ser enviades a presó acusades de terrorisme
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70625/jutge/envia/preso/set/cdr/acusats/terrori
sme) .
L'acte, que començarà a les 19h davant de l'ajuntament, comptarà amb la presència de familiars
dels encausats, parlaments del grup de suport, i una performance; i també s'unirà a l'acte diari
Cants per la Llibertat.

Dilluns fa 3 mesos del segrest de 9 companyes per part de la Guàrdia Civil.
3 mesos que l'Alexis, en Ferran, en Jordi i en Germinal no tornen a casa seva.
3 mesos que ells i en David, la Klara, l'Edu, en Xavi i en Txevi són acusats d'un terrorisme absurd.
DIGUEM PROU! VINE! ? pic.twitter.com/xn8SVGKxpO (https://t.co/xn8SVGKxpO)
? Detingudes23S (@Detingudes23S) December 22, 2019
(https://twitter.com/Detingudes23S/status/1208783725422694400?ref_src=twsrc%5Etfw)

Vulneracions de drets humans, coaccions i múltiples irregularitats processals
Des del mateix moment de les detencions, els advocats de la defensa dels membres del CDR
detinguts van denunciar múltiples irregularitats en el procés
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70597/alerta/solidaria/denuncia/encara/no/pog
ut/tenir/acces/documentacio/sobre/detencions/dilluns) : per exemple, no poder parlar amb els
encausats fins hores després de detenir-los o no poder accedir a tota la documentació sobre el
cas, i a dos d'ells, assignar-los un advocat d'ofici en contra de la voluntat de la família.
Alerta Solidària va denunciar, també, coaccions per part de la Guàrdia Civil
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70607/alerta/solidaria/atribueix/suposades/con
fessions/dos/cdr/pressio/illegal/guardia/civil) a l'hora d'obtenir les confessions que haurien dut
els encausats a la presó per ordre de l'Audiència Nacional; així com pressions als seus familiars
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70655/si/no/collabores/dit/pegaran/detindran/f
amiliars/dels/cdr/detinguts/denuncien/coaccions) .
També l'ICATER es va pronunciar sobre el cas assegurant que s'estaven vulnerant els drets
fonamentals dels detinguts
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70763/collegi/advocats/terrassa/considera/det
encions/dels/cdr/vulneren/drets/fonamentals) , i Alerta Solidària va presentar una querella
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/71682/alerta/solidaria/presenta/querella/vulner
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acio/drets/dos/dels/detinguts/23-s) per aquesta vulneració de drets el passat 5 de desembre.
Onada de solidaritat antirrepressiva arreu del territori
Des del mateix moment de les detencions, els nou acusats van rebre una onada de suport per
part del moviment independentista
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70627/videos/protestes/indignacio/arreu/pais/e
mpresonament/dels/set/cdr) , que va convocar nombroses manifestacions i concentracions per
denunciar la situació exigir-ne la llibertat.
La ciutat de Sabadell, d'on són dos dels encausats - un d'ells, alliberat fa tres dies després de
pagar una fiança de 5.000 euros
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/71863/llibertat/amb/fianca/tres/dels/cdr/acusat
s/terrorisme) - va viure una manifestació històrica
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70684/video/volen/aquesta/gent/truquen/matin
ada/homenatge/historica/manifestacio/pels/detinguts/23-s) que va comptar amb la participació de
12.000 persones el mes de setembre.
Les altres convocatòries, el 23 d'octubre i el 23 de novembre, s'han fet a Sabadell
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/71033/videos/fotos/emotiu/acte/suport/sabadel
l/cdr/detinguts/23-s) i a Mollet, i avui serà Terrassa l'escenari d'una nova concentració per
denunciar la repressió per part de l'estat espanyol al moviment independentista i exigir
l'alliberament dels CDR que encara són empresonats a Soto del Real.
El col·lectiu de suport als detinguts també fa una crida a escriure cartes als encausats per
trencar el seu aïllament.

Tenim encara quatre companys segrestats. Que no se sentin sols! Omplim-los de
cartes!#llibertatiabsolucióDetingudes23S
(https://twitter.com/hashtag/llibertatiabsoluci%C3%B3Detingudes23S?src=hash&ref_src=twsrc%5
Etfw) pic.twitter.com/vYaFINtEVx (https://t.co/vYaFINtEVx)
? Detingudes23S (@Detingudes23S) December 22, 2019
(https://twitter.com/Detingudes23S/status/1208821731919618049?ref_src=twsrc%5Etfw)
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