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Un miler de persones talla la C-17
en protesta a la sentència de l'1-O
Convocada una concentració aquest vespre a la plaça 1 d'Octubre de Vic

Tall a la C-17 en protesta a la sentència de l'1-O | Josep M. Montaner

Un miler de persones ha tallat la C-17 en protesta a la sentència de l'1-O
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61425/carles/mundo/condemnat/desobediencia/no/entr
ara/preso) . Després de conèixer el veredicte, centenars de persones han sortit pels carrers
d'Osona per mostrar el seu rebuig. En el cas de Vic, alguns s'han concentrat a la plaça Major en
una cassolada i paral·lelament, grups d'estudiants de la UVic s'han manifestat pels carrers de la
ciutat fins que alguns han arribat a la C-17.

La concentració ha aplegat centenars de persones a una de les principals via que travessa Osona.
A les quatre de la tarda, el tall s'ha desplaçat a l'Eix Transversal (C-25) a la confluència amb la C17, a Gurb.
Mundó no anirà a la presó
En clau osonenca, el Tribunal Suprem ha condemnat Carles Mundó a una multa de 60.000 euros i
una inhabilitació d'un any i vuit mesos com a càrrec públic per un delicte de desobediència, igual
que a Santi Vila i Meritxell Borràs.
El gurbetà, que no anirà a la presó, ha remarcat que "la sentència és un error gravíssim
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61428/mundo/sentencia/es/error/gravissim/pesara/llosa
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/sobre/historia/espanya?rlc=p1) i pesarà com una llosa sobre la història d'Espanya". En el cas dels
altres nou empresonats, les penes van de 9 a 13 anys de presó.
Concentració a les 8 a la plaça 1 d'Octubre de Vic
A les vuit del vespre està prevista una concentració a la plaça de l'1 d'Octubre de Vic (a davant del
Consell Comarcal). Se sortirà en marxa fins a la plaça Major. D'altra banda, també s'ha suspès
l'activitat institucional als ajuntaments d'Osona i es convocarà un ple extraordinari de condemna a
la sentència.
[despiece]Les penes, desglossades
Oriol Junqueras
Sedició i malversació
13 anys de presó i 13 anys d'inhabilitació
Carme Forcadell
Sedició
11 anys i 6 mesos de presó i 11 anys i 6 mesos d'inhabilitació
Jordi Sànchez
Sedició
9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació
Jordi Cuixart
Sedició
9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació
Joaquim Forn
Sedició
10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació
Jordi Turull
Sedició i malversació
12 anys de presó i 12 anys de malversació
Raül Romeva
Sedició i malversació
12 anys de presó i 12 anys de malversació
Dolors Bassa
Sedició i malversació
12 anys de presó i 12 anys de malversació
Josep Rull
Sedició
10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació
Carles Mundó
Desobediència
Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació
Meritxell Borràs
Desobediència
Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació
Santi Vila
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Desobediència
Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació
[/despiece]
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