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?Ofensiva de la Fiscalia per enviar
el bastoner berguedà 'Teti' a la presó
Sergi Rodríguez 'Teti' va ser condemnat a un any de presó el passat mes de juny
per un suposat calbot a un regidor del PP de Berga | Com que no té
antecedents no ha de complir la pena però ara la Fiscalia ha presentat recurs
perquè s'oposa a la suspensió

Roda de premsa del Grup de Suport al 'Teti', aquest vespre just davant de l'Ajuntament de Berga. El
protagonista hi era present, emocionat, però no ha intervingut | Rafel J. Serarols

«El reo encierra un profundo desprecio al Estado de Derecho...». D'aquesta forma, escrit a mà i
per moments inintel·ligible, el Ministeri Fiscal argumenta la seva decisió -gairebé inèdita- de
demanar que el bastoner berguedà Sergi Rodríguez Teti compleixi la pena de presó d'un any que se
li va imposar malgrat no tenir antecedents. La vista del recurs del fiscal està fixada pel dia 23 de
maig a l'Audiència de Barcelona i serà aleshores quan deixi de girar un cas que va començar l'any
2012 i que va haver d'esperar quatre anys a començar a desencallar-se. Durant tot aquest temps,
des del Grup de Suport al Teti ha estat qualificat de «persecució a l'independentisme», una idea
que han repetit aquest dijous al vespre alguns dels seus integrants a la plaça de Sant Pere de
Berga on han llegit un comunicat de suport a l'encausat acompanyats per un centenar de
persones.
En Teti, objectiu de totes les mirades i visiblement emocionat, s'ha assegut al centre d'una taula
improvisada que feia les funcions d'escenari i que al mateix temps aguantava una pancarta de
suport: «Presó pel Teti? Ni parlar-ne», s'hi llegia. Darrere, l'ajuntament. Amb l'estelada onejant. En
Teti no ha parlat, com gairebé mai des d'aquella Patum del 2012 en que van succeïr els fets, però
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sí que ho han fet membres del Grup de Suport: «Després de vuit mesos d'haver-se dictat la
sentència de la vergonya, la Fiscalia, en el seu enèsim intent de buscar caps de turc per posar
fre a l'independentisme, sol·licita que el Teti ingressi a presó.» I mostrant una còpia de l'escrit de la
Fiscalia, han afegit: «en una nota manuscrita digna, tant pel contingut com per la forma,
d'èpoques passades, manifesta que, malgrat reunir els requisits legalment establerts per deixar
en suspensió la pena -no arriba als dos anys i no té antecedents- l'acció, i sobretot l'entorn social
del Teti, fan que hagi d'ingressar a presó per fer d'escarment. On diu 'entorn social' vol dir Berga,
municipi governat per la CUP, i amb una marcada trajectòria dels moviments socials. Vol dir
entorn independentista. Això denota que la preocupació de la Fiscalia no és cap altra que
l'augment de l'independentisme combatiu i de classe».

El Grup de Suport al 'Teti' ha repartit còpies del peculiar escrit del fiscal en què demana l'ingrés del bastoner
berguedà a la presó, escrit a mà i amb una grafia en part inintel·ligible

Els fets van passar durant un dels passacarrers de la Patum de l'any 2012 quan algú va donar
un calbot a l'aleshores regidor del Partit Popular a Berga Josep Antoni López Noguera -l'únic
regidor popular a Berga llavors. Ara el PP no en té cap. En el moment de la suposada agressió,
López Noguera es trobava dins el cordó de seguretat reservat a les autoritats. La festa va continuar
sense més incidències i, de fet, a l'informe mèdic presentat pel regidor popular no hi constava
cap lesió. Inicialment, la Fiscalia va considerar la suposada agressió com una falta però davant les
pressions de l'acusació es va retractar i ho va acabar considerant com un atemptat contra
l'autoritat. A partir d'aquest moment, la Fiscalia va demanar una pena de 4 anys i 9 mesos i una
multa de 3.600 euros. Ara bé, en el moment del judici, tant la Fiscalia com l'acusació van rebaixar
la seva petició de pena fins a un any de presó. El judici va celebrar-se a mitjans del passat mes de
juny a l'Audiència de Barcelona i malgrat no poder-se provar ni els fets ni la seva autoria, es va
condemnar el Teti a un any de presó i una multa de 1.080 euros per «insultar i donar un cop fort
sense causar lesions". Com que no tenia antecedents, el jove berguedà no havia d'ingressar a la
presó. Ara, però, i de nou per part de la Fiscalia, aquest cas pateix un nou gir de guió.
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Aquests últims anys el Teti ha rebut nombroses mostres de suport, principalment canalitzades a
través del Grup de Suport al Teti. Durant la passada Patum, quan quedaven pocs dies per al
judici, es va desplegar una pancarta de grans dimensions a la plaça de Sant Pere en plena festa i
la Guita Xica va lluir un mocador de suport en un dels seus salts. Al consistori berguedà però, es va
viure amb tensió l'aprovació d'una moció de suport al bastoner, ja que només va aprovar-se amb els
vots a favor de la CUP i ICV, mentre que CDC i el PSC van abstenir-se i ERC hi va votar en
contra. A favor de l'absolució del Teti, a més, es van recollir més de 3.000 firmes i una
manifestació prèvia al judici va aplegar més de 300 persones pels carrers de Berga.

Article publicat originalment a la Directa.
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