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En llibertat la noia detinguda a qui
demanen tres anys de presó per
tallar els FGC a Sant Cugat
Una seixantena de persones s'apleguen a les portes dels jutjats de Rubí per
donar suport a la jove

Concentració de suport a la noia detinguda als jutjats de Rubí. | Sergi Baixas

Alliberada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous 29 d'abril una de les set noies que
van tallar els FGC a Sant Cugat durant la vaga del 8 de març del 2018. Segons ha pogut saber
NacióSantCugat, l'han arrestat a les 8 h del matí a casa seva per no haver anar a recollir la
notificació judicial que informa de les penes reclamades per la Fiscalia, tres anys de presó i 26.000
euros de responsabilitat civil.
Després de la detenció ha estat unes hores a la comissaria dels mossos de Sant Cugat abans de
ser traslladada als jutjat de Rubí. Durant tot el matí, més d'una seixantena de persones s'han
aplegat a les portes dels jutjats, entre les quals han passat la portaveu d'Arran Jovent, Adriana
Roca; la tinència d'alcaldia santcugatenca de Drets Socials, Núria Gibert; el regidor cuparie de
Participació i Barris, Marco Simarro; la Comissionada per l'Emergència Climàtica, Alba Gordó i la
portaveu de Jovent Republicà de Sant Cugat, Lara Carbonell; i el vocal de l'EMD de Valldoreix,
Lluc Cahís. També ha fet acte de presència Eduard Garzón, un dels detinguts en l'operació Judes
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(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/462/eduard-garzon-rep-escalf-cerdanyola-nodefallirem) .
Els fets es remunten ara fa tres anys, durant la vaga feminista del 8 de març del 2018.
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/4084/fiscalia-demana-tres-anys-preso-26000-eurosset-noies-van-tallar-fgc-8-m-sant-cugat) Aleshores, un grup de noies va tallar els Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) a l'altura de Sant Cugat. Com a conseqüència d'aquest fet la
Fiscalia demana 3 anys de presó i 26.000 euros a set de les dones que van participar en l'acció.

? EN DIRECTE | "Tenim 8 mil motius per seguir lluitant"; un dels detinguts en l'operació Judes
(@Detingudes23S (https://twitter.com/Detingudes23S?ref_src=twsrc%5Etfw) ), Eduard Garzón,
s'ha sumat a la concentració de suport a la jove de #SantCugat
(https://twitter.com/hashtag/SantCugat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) detinguda pel tall dels
FGC (@8MilMotius (https://twitter.com/8MilMotius?ref_src=twsrc%5Etfw) ); per
@SergiBaixasColo (https://twitter.com/SergiBaixasColo?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/oI4lQD7Kgp (https://t.co/oI4lQD7Kgp) pic.twitter.com/ue874NDyBE
(https://t.co/ue874NDyBE)
? NacióSantCugat (@NacioSantCugat) April 29, 2021
(https://twitter.com/NacioSantCugat/status/1387694190948147203?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des del grup de suport 8 mil motius, apunten que la detenció arriba "enmig d'un procediment
judicial que no reconeixem perquè considerem que és un judici polític". La detenció s'hauria fet per
no haver col·laborat amb la justícia després de rebre una notificació informativa, apunten des del
col·lectiu feminista.
Una de les membres, Maria Gordillo, ha explicat en aquest mitjà que no descarten noves
detencions o "repressió" a altres companyes durant les pròximes hores o dies, ja que comparteixen
estratègia i es trobarien amb la mateixa situació. "No legitimem la manera de funcionar ni de
Mossos ni de la justícia", ha apuntat una altra de les membres a la concentració als jutjats
rubinencs.
[noticia]4084[/noticia]
Actualment les set noies estan a l'espera de judici on se'ls demana tres anys de presó per a cada
una d'elles. Per la seva banda, des del col·lectiu apunten que "FGC públicament diu que s'ha
apartat de la causa però són ells mateixos qui van demanar els 26.000 euros que suposadament són
els diners que haurien perdut pel tall".

??ACABEN DE DETENIR UNA COMPANYA!??
Ens segueixen reprimint per no col·laborar amb aquest judici polític contra el feminisme combatiu.
CONCENTRACIÓ ARA MATEIX ALS JUTJATS DE RUBÍ! pic.twitter.com/vRGlOQFPLA
(https://t.co/vRGlOQFPLA)
? 8 Mil Motius (@8MilMotius) April 29, 2021
(https://twitter.com/8MilMotius/status/1387662476465033216?ref_src=twsrc%5Etfw)
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