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El sabadellenc Xavier Duch ja és a
casa
Aquest divendres a la nit va sortir de la presó de Soto del Real

Duch sortint de la presó | ACN

El sabadellenc Xavier Duch ja és a casa, ha arribat aquest dissabte de matinada. Aquest
divendres a la nit abandonava la presó de Soto del Real
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28026/sabadellenc/xavier/duch/surt/preso/soto/real)
, després que el jutge acordés una fiança de 5.000 euros per la seva posada en llibertat
provisional
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28008/llibertat/al/sabadellenc/xavier/duch/gaireb/tres/
mesos/despr/entrar/preso) . Duch ja ha arribat a la ciutat.

Tanco el cercle amb la foto de la seva tornada a #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ??
? @rogerbr21 (https://twitter.com/rogerbr21?ref_src=twsrc%5Etfw) @Detingudes23S
(https://twitter.com/Detingudes23S?ref_src=twsrc%5Etfw) @Llibertat_XDuch
(https://twitter.com/Llibertat_XDuch?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/MmUfFsEV5r
(https://t.co/MmUfFsEV5r) pic.twitter.com/W77iJyBK7v (https://t.co/W77iJyBK7v)
? Roger Benet Reñé (@rogerbr21) December 21, 2019
(https://twitter.com/rogerbr21/status/1208465742632509440?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquest diumenge al migdia, a les 12 hores, des del grup de suport als detinguts els passat 23-S,
en el marc de l'Operació Judes
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(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26540/videos/operatiu/policial/guardia/civil/contra/ind
ependentisme/sabadell) , s'ha fet una convocatòria de benvinguda a la plaça Sant Roc.

Demà a les 12h tothom a la Plaça de Sant Roc!
En Xavi és a casa i volem que sàpiga què ens sembla! pic.twitter.com/mwUOb0odhx
(https://t.co/mwUOb0odhx)
? Detingudes23S (@Detingudes23S) December 21, 2019
(https://twitter.com/Detingudes23S/status/1208463500470816769?ref_src=twsrc%5Etfw)
Duch haurà de comparèixer tots els dilluns al jutjat, té prohibit sortir de l'Estat i ha hagut de fixar
un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.
Igual que el sabadellenc, també van sortir aquest divendres el cerdanyolenc Eduard Garzón i
Txevi Buigas.
La Fiscalia demanava que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un
alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar
mantenir la presó incondicional. Encara queden quatre activistes empresonats: Alexis Codina,
Germinal Tomàs, Ferran Jolis i Jordi Ros. Tots ells continuen acusats de terrorisme.
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