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Dinar a Vic en solidaritat amb tres
antifeixistes multats per una
protesta contra Anglada
El dinar és a les 2 a la plaça Gaudí i el tiquet es pot comprar anticipadament per
10 euros a Vic i Manlleu | Tres persones van ser denunciades pel Departament
d'Interior per una protesta contra la celebració de la festa de PxC en un parc de
Vic l'abril de 2012

Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d'Osona organitza aquest diumenge un dinar
solidari en el marc de la campanya per recaptar diners
(http://www.elsetembre.cat/noticia/414/campanya/pagar/1500/euros/multa/protesta/contra/anglada
/fa/sis/anys) per pagar la multa que el Departament d'Interior de la Generalitat va imposar a tres
antifeixistes per una protesta contra Josep Anglada i PxC, l'abril de 2012. El dinar serà a les 2 del
migdia a la plaça Gaudí, i hi haurà paella vegetariana, xai i vedella. Els tiquets, de 10 euros, es
poden comprar a la Nyàmera i a la carnisseria Nourdine, a Vic, i al Casal Boira Baixa, a Manlleu.
La multa la va imposar Interior per una protesta que es va fer el 22 d'abril de 2012, als afores del
parc de la Bassa dels Hermanos de Vic, on Anglada i PxC estaven fent la festa del partit.
Diverses entitats havien muntat una festa antifeixista a la mateixa hora al Passeig, i al final de la
mateixa un grup va anar esponatàniament fins la Bassa dels Hermanos per mostrar la seva
oposició al fet que Anglada i PxC hi estessin fent la festa del partit.
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En aquell moment els Mossos no van requerir la identificació de cap dels antifeixistes concentrats,
però al cap dels mesos quatre persones van rebre una multa de 1.500 euros a pagar solidàriament
entre ells. Un dels antifeixistes va poder demostrar que aquell dia no era ni tan sols a Vic, i va ser
eximit de pagar la multa. Els altres tres, tot i presentar diversos recursos i la campanya ciutadana
de suport que van tenir, al final han acabat rebent recentment un últim requeriment que han de
pagar. D'aquí el dinar d'aquest diumenge per recaptar diners.
Des d'UCFR sempre s'ha denunciat l'existència de fitxers policials il·legals que hauria permès als
Mossos assenyalar a tres persones com a responsables de la protesta sense que ni tan sols se'ls
identifiqués el dia que aquesta es va produir.
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