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?Dos ripollencs citats a declarar
pels talls a l'AP7 del març en
protesta per la detenció de Carles
Puigdemont
Jordi Hostenc no s'ha presentat a la vista, mentre que Oriol Escarrà s'ha acollit al
dret de no declarar, juntament amb la resta d'investigats | Els fets van tenir lloc el
passat 27 de març i impliquen un total d'11 persones de les comarques gironines

Acte de la campanya Llavor Republicana en suport als dos represaliats del Ripollès pel tall de carretera de
l'AP7, aquest dijous a Ripoll | Ferran Domènech

27 de març de 2018, primera hora del matí. Desenes d'activistes responen a la crida dels CDR per
bloquejar l'autopista AP7 i la N-II en protesta per la detenció de Carles Puigdemont. Cues
quilomètriques paralitzen la principal via de comunicació al nord a Catalunya. Passen les hores i
els Mossos desallotgen la protesta entre crits i empentes.
Uns mesos després, 11 dels activistes van rebre citacions notificant-los l'obertura d'un procés
administratiu per les accions d'aquell dia. Entre els acusats hi ha Jordi Hostenc i Oriol Escarrà,
membres de l'Esquerra independentista del Ripollès. Ràpidament es va formar un grup de suport i
es va engegar una campanya per «denunciar la maquinària repressiva de l'Estat Espanyol», tal
com afirmen al comunicat que van llegir ahir en el primer acte públic de la campanya, que porta
per nom Llavor Republicana. L'acte va reunir un centenar de persones i diferents persones van
convidar a assistir a les mobilitzacions de suport als dos encausats.
La primera mobilització ha sigut la concentració que ha tingut lloc aquest divendres al matí davant
dels jutjats de Figueres mentre els citats es presentaven davant del jutge. Tots s'han acollit al
dret de no declarar excepte Jordi Hostenc, que no s'ha presentat a la vista, segons afirma, per
«no legitimar un sistema judicial retrògrad al servei de l'Estat espanyol». A més, explica que
aquesta decisió s'ha pres col·lectivament amb la militància de l'Esquerra Independentista del
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Ripollès amb la voluntat de sumar-se a altres accions de desobediència que s'han dut a terme.
Afirmen que «la desobediència tant popular com institucional és una eina fonamental per
materialitzar la República». També reivindiquen la vinculació amb lluites socials de base com a
eina per eixamplar la base i confrontar-se amb l'Estat Espanyol.
Pel que fa a l'acusació, els acusats afirmen que les identificacions van ser aleatòries i defensen el
dret legítim a la protesta. Lamenten que tantes persones pateixin repressió i que des del Govern no
es facin passes sòlides per consolidar la República.
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