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Vist per sentència el cas d'unes
presumptes amenaces de mort en
un acte de Vox a Tarragona
Aquest dijous s'ha celebrat el judici després que fos suspès dues vegades a
petició de l'acusació

Óscar Cid i Manolo Cabrera sortint dels jutjats de Tarragona aquest dijous. | Jonathan Oca

"Vist per sentència". Aquestes són les paraules que fa mesos que esperaven sentir Óscar Cid i
Manolo Cabrera per part de la magistrada que ha jutjat el cas per unes presumptes amenaces
dels dos independentistes cap a un home en el marc de la celebració d'un acte de Vox a
Tarragona.
L'advocat de la defensa, Roger Baiges, ha sortit "satisfet" del judici que finalment s'ha pogut
celebrar després de dos intents "frustrats"
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/33094/acusacio/demana/segona/vegada/ajornamen
t/judici/amenaces/mort/acte/vox) per part de l'acusació. El lletrat ha assegurat que s'ha pogut
demostrar "perfectament que no hi havia cap tipus d'amenaça de mort", ja que es tracta d'una
expressió "indeterminada" i que no anava dirigida cap a ningú. Baiges considera que "d'això no
se'n pot extreure cap amenaça de mort en cap moment" i ha destacat que "s'ha buscat crear una
imatge d'un conflicte i un context de violència que no hi ha".
L'advocat de l'acusació ha recorregut a diaris ultradretans per sustentar una acusació i denunciar
un context "inexistent de violència", segons Baiges. A banda, també ha fet menció als membres
del CDR empresonats, "obviant el principi de presumpció d'innocència", ha lamentat. Això, "és un
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intent desesperat de condemnar els dos acusats però ha quedat ben acreditat que no és res i que
tot és un muntatge". Per tot plegat, "espero que la justícia funcioni i que ens doni la raó", ha
expressat.
Baiges defensa que "no s'ha comès cap delicte, ni un de lleu". Espera que la sentència es pugui
conèixer en uns 15 dies, ja que "és un tema força senzill, amb moltes proves i molts testimonis,
dels quals cap ha acreditat els fets denunciats perquè no han passat". Manolo Cabrera ha quedat
absolt del cas i a Óscar Cid l'acusació li reclama 500 euros per danys morals i 540 euros de
multa, segons ha explicat a NacióTarragona.
L'advocat també ha denunciat que es destinin recursos públics, com és la justícia, a la promoció
de partits i considera que aquests casos no haurien d'arribar als tribunals perquè ja hi ha prou
saturació.
Cid i Cabrera han rebut el suport de desenes de persones que els esperaven a l'exterior de
l'edicici judicial. A la sortida, han estat rebuts amb un fort aplaudiment i amb moltes felicitacions.
L'origen de la denúncia és una jornada de formació del partit d'ultradreta el 17 de novembre del
2018, a Bonavista.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29884/videos/tensio/tarragona/entre/antifeixistes/ult
res/vox) Els dos denunciats es van veure immersos en una trifulga amb un grup d'unionistes,
quan van detectar la seva presència mentre estaven asseguts en una terrassa a tocar d'on Vox
celebrava l'acte.
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