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Campanya per pagar els 1.500
euros d'una multa per una protesta
contra Anglada de fa sis anys
La concentració va ser l'abril de 2012 a la porta del parc de la Bassa dels
Hermanos de Vic on Plataforma per Catalunya celebrava la diada del partit | Des
d'UCFR sempre s'ha mantingut que els Mossos van denunciar tres activistes de
forma aleatòria i servint-se de fitxers policials

Els Mossos custodiant l'entrada al parc de la Bassa dels Hermanos davant la presència d'antifeixistes
protestant contra PxC | Xavier Rius Sant

Sis anys després dels fets, 3 activistes han rebut la notificació que han perdut el litigi legal i
hauran d'abonar una multa de 1.500 euros acusats d'organitzar una concentració de rebuig a
Plataforma per Catalunya (PxC) el 2012. Per tal de cobrir-ne les despeses de forma col·lectiva,
diverses organitzacions de l'esquerra independentista d'Osona i el Ripollès, juntament amb
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d'Osona, han iniciat una campanya per recollir
l'import i difondre el cas. La campanya #SolidaritatAntifeixistes ha habilitat un número de compte
per recollir donatius econòmics i comptarà amb actes en diverses poblacions com Vic i Manlleu. A
més, s'engloba dins la campanya «No ens dividiran. Un poble unit contra el racisme i
l'imperialisme», que l'Esquerra independentista va iniciar el passat octubre.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=QRnGewXD-EE
Els fets als quals es remet la campanya van ocórrer el 22 d'abril de 2012. En aquell moment, el
partit liderat per Josep Anglada tenia 5 regidors al consistori vigatà. Arran de la diada de PxC a Vic
(http://xavier-rius.blogspot.com.es/2012/04/pxc-celebra-la-diada-del-partit-vic-i.html) , diversos
col·lectius van convocar un acte paral·lel de denúncia amb parlaments i una actuació musical. Un
cop finalitzat l'acte i desconvocada la concentració es va organitzar una manifestació espontània cap
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al lloc on PxC realitzava el seu acte. Allà es van cridar consignes antiracistes i es van repartir
pamflets.
Segons UCFR Osona, el desplegament policial de la concentració en cap moment va identificar
ningú; al cap d'un temps però, quatre persones van rebre una multa de 1.500 euros. Una d'elles
va poder demostrar que ni tan sols es trobava en aquella protesta, fet pel qual finalment se li va
retirar la multa. Davant la sospita de l'existència de fitxers policials il·legals, l'entitat va decidir
denunciar aquest fet posteriorment. A més, UCFR va recollir 655 autoinculpacions
(https://directa.cat/actualitat/judici-pel-contencios-administratiu-contra-multa-quatre-antifeixistesprotestar-contra) en suport a les encausades.
El compte corrent de la caixa de resistència per pagar la multa dels antifeixistes és el número
ES90 3025 0011 7214 0010 0907.

Josep Anglada, posant rialler per a la premsa, amb la concentració aturada a les portes del parc Foto: Xavier
Rius Sant

Article publicat conjuntament amb la Directa (https://directa.cat/actualitat/osona-ripolles-clamensolidaritat-antifeixista) .
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