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Un centenar de persones a la
concentració a Vic en solidaritat amb
els detinguts per cremar fotos del
rei
L'acte ha acabat amb la crema de mitja dotzena de fotocòpies de la foto del rei |
El manifest que s'hi ha llegit és crític amb l'estat espanyol, però també amb els
Mossos i el govern català

Un moment de la concentració d'aquest vespre a Vic | Josep Comajoan

Un centenar de persones han participat aquest dilluns al vespre a la concentració convocada per
l'esquerra independentista d'Osona a Vic en solidaritat amb les tres persones detingudes avui
per cremar fotos del rei. La concentració, que s'ha fet a la plaça del Pes, ha acabat amb la lectura
d'un manifest i el cant dels Segadors, durant el qual s'han cremat mitja dotzena de fotocòpies amb
la foto del rei.
En el manifest es denuncia el paper que han jugat els Mossos i el govern català en el que es
considera una operació de repressió a l'independentisme català. «Els Mossos d'Esquadra han jugat
de nou a forçar la màquina de la repressió política. Interior calla. L'Audiència Nacional se'n
congratula», comença dient el manifest que s'ha llegit a la concentració. Els Mossos, continua el
text, «actuen sota l'acord tàcit entre els governs català i espanyol que els empara per dur a terme
accions d'ofici, sense ordres prèvies, per reprimir l'independentisme català», en referència al fet
que van ser els Mossos qui van denunciar d'ofici davant l'Audiència Nacional cinc persones
acusades de cremar fotos del rei durant els actes de l'última Diada.
Aquests interessos comuns entre els dos governs passarien, segons el manifest, per «frenar els
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qui estem posant el dit a la nafra, els qui assenyalem la feblesa del procés i dels qui, en
definitiva, estem fent real la independència amb les nostres accions».
Més informació sobre les detencions en aquesta notíciahttps://directa.cat/mossos-detenen-tres(
independentistes-investigats-cremar-fotos-de-felip-vi) de la Directa.
Dijous, concentració de suport a Carme Forcadell a Vic
Dijous hi ha convocada una altra concentració a Vic en suport a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, que l'endemà està cridada a declarar davant el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya en la investigació que se segueix contra ella per haver permès la votació de les
conclusions de la comissió parlamentària d'estudi del Procés Constituent. La concentració, que es
farà a les 8 del vespre a la plaça Major, ha estat convocada per l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i
l'ACM. L'endemà a les 9 del matí hi ha convocada una altra concentració de suport a Forcadell
davant del TSJC, a Barcelona.
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