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La Guàrdia Civil deté a Sabadell
Joan Ignasi Sànchez per sedició i li
confisquen material informàtic
personal
Es tracta d'un assessor en matèria d'opinió pública al Departament de Governació
i home de confiança de la consellera Meritxell Borràs | Va ser regidor de CiU a
Sabadell

Susanna Tercero, a la porta de casa | Juanma Peláez

L'escorcoll del domicili particular de Joan Ignasi Sànchez, assessor en matèria d'opinió pública del
Departament de Governació i exregidor de l'Ajuntament de Sabadell per COnvergència i Unió (CiU),
ha acabat amb la seva detenció, acusat d'un delicte de sedició. Així ho ha explicat la seva esposa,
Susanna Tercero, que ha destacat que ha sortit sense manilles i que els agents de la Guàrdia Civil
se n'han endut l'ordinador personal, diversos llapis de memòria i documents en paper.
Tot plegat ha passat al número 2A del carrer Sant Ferran de Sabadell, on viu Sànchez, i on s'hi
han aplegat més de mig miler de persones, entre elles l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant,
que avui ha declinat assistir a la cita per declarar per donar suport al referèndum. També s'hi
han sumat altres representants polítics, com l'exalcalde Juli Fernàndez (ERC) o el portaveu del
PDECat a la ciutat, Carles Rossinyol, que s'han assegut en la protesta davant dels Mossos
d'Esquadra.
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Agents de la Guàrdia Civil, a Sabadell. Foto: Juanma Peláez

?He arribat a casa perquè m'han advertit que teníem un escorcoll de la Guàrdia Civil amb una
ordre judicial, i han intervingut un ordinador, documentació diversa i llapis de memòria, l'ordinador
és el de casa?, ha explicat Susanna Tercero, dona de Sànchez. Amb tot, explica que, fins on
poden saber, creuen que buscaven informació vinculada amb la pàgina web del referèndum.
Tercero ha explicat que Sànchez ha sortit detingut però no emmanillat, una sortida que s'ha fet
gràcies a una estratègica de distracció en què els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet pressió
per l'extrem oposat de la protesta amb gent asseguda que s'ha fet a la porta del domicili. Sànchez
ha estat dut a la comissaria de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona.
Matí convuls
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=xr8wpYVULPk
La detenció ha tancat un matí convuls, que ha aplegat més de mig miler de persones davant del
domicili de Sànchez davant del fort desplegament policial, amb sis furgonetes dels Mossos
d'Esquadra i sis més de la Guàrdia Civil, que s'ha encarat amb part dels manifestants.
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Mobilització contra l'actuació de la Guàrdia Civil a Sabadell. Foto: Juanma Peláez
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