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Onada de solidaritat a Osona amb
les persones detingudes per la
Guàrdia Civil
La plaça Major de Vic es va tornar a omplir en una concentració que va acabar
amb una manifestació espontània fins la caserna de la Guàrdia Civil | Aquest dimarts
es fa una altra concentració a Folgueroles, d'on és originari Txevi Buigas, un dels
nou detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil contra l'independentisme

Cartells de solidaritat amb Txevi Buigas a la concentració de Vic | Sara Blázquez

La plaça Major de Vic va tornar a ser aquest dilluns al vespre un clam contra la repressió i de
solidaritat amb les nou persones detingudes en l'operació de la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional
contra l'independentisme (https://directa.cat/nou-persones-detingudes-a-sabadell-mollet-icerdanyola-en-un-macrooperatiu-de-mes-de-500-guardies-civils-vinguts-des-de-madrid/) català.
La plaça es va anar omplint a mesura que avançava l'acte, on van participar persones vinculades a
les entitats sobiranistes i molt concretament al CDR. Entre els cartells i els crits del miler llarg
d'assistents destacaven els de solidaritat amb Txevi Buigas, detingut al matí a la casa on ara viu
de Sant Pere de Torelló.
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Concentració de suport amb Txevi Buigas a la plaça Major de Vic Foto: Sara Blázquez

Entre els parlaments, un dels més sentits, el de Xevi Roviró, actual alcalde de Folgueroles,
població a la qual Buigas ha viscut, on continua encara vinculat, i d'on fins i tot va arribar a ser
regidor per ERC. Aquest dimarts a 2/4 de 8 del vespre hi ha una altra concentració de suport a
Txevi Buigas i la resta de persones detingudes a la plaça de Folgueroles.
#EnMoviment (https://twitter.com/hashtag/EnMoviment?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
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Acabada la concentració es va fer una manifestació espontània pels carrers de Vic fins a la caserna
de la Guàrdia Civil. En arribar-hi ja se la van trobar acordonada i amb un dispositiu dels Mossos
d'Esquadra que va impedir avançar fins ben bé al davant. Durant gairebé una hora els gairebé
300 manifestants van corejar diverses proclames contra la repressió, a favor de la independència i
contra els cossos policials, també els Mossos. Quan encara no havia passat una hora de
concentració, es va donar l'acció per acabada.
Durant el dia s'havia rebut amb consternació la detenció de les nou persones, que la Fiscalia i
l'Audiència Nacional vincules als CDR, tant per la desproporció de l'operatiu policial com per les
acusacions de terrorisme que se'ls imputen. La majoria de detencions van ser al Vallès, tot i que
Osona també va ser un dels punts d'atenció, concretament a la casa de Sant Pere de Torelló on
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viuen des de fa uns mesos Txevi Buigas i la seva família. Després de detenir-lo van continuar
l'escorcoll de la casa durant tot el matí. Fins el migdia no van marxar la trentena d'agents que van
participar en l'operatiu, amb una desena de cotxes i fins i tot un dron. En marxar amb el cotxe,
alguns d'ells ho van fer amb passamuntanyes.

Un cordó policial dels Mossos impedint el pas de la manifestació fins al davant de la caserna de la Guàrdia Civil
Foto: Sara Blázquez

«To amenaçador i coaccionador» amb els alcaldes de Sant Pere i Sant Vicenç
Els ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló van fer públic al migdia un
comunicat denunciant el «to amenaçador i coaccionador»
(http://www.stpere.cat/noticia.php?id=1340) amb què havien actuar els agents de la Guàrdia Civil
amb els alcaldes dels dos municipis, Jordi Fàbrega i Èric Sibina, quan aquests van anar a la casa
de Buigas a interessar-se pel que hi estava passant. De fet, explicava Fàbrega, els van amenaçar
que si hi havia concentració de gent a l'entorn de la casa els responsabilitzarien directament a ells.
Fàbrega va denunciar la poca col·laboració amb els ajuntaments tant dels agents com de la
Delegació del Govern espanyol a Catalunya, d'on va demanar informació i no se li va fer arribar.
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Periodistes fotografiant la porta precintada de la casa de Txevi Buigas a Sant Pere Foto: Sara Blázquez

Des del vespre abans que la Guàrdia Civil ja rondava l'entorn de la casa de Buigas, situada en
terme de Sant Pere, però molt a prop del poble de Sant Vicenç. Segons explicava una veïna de
Sant Vicenç, en els últims temps s'han donat diversos robatoris en masies de la zona, i el veïnat
està especialment vigilant. Diumenge al vespre van veure un cotxe sospitós que voltava per la zona
i van avisar al vigilant municipal de Sant Vicenç que els va anar a identificar, i va ser aleshores
quan presumptament ja van saber que hi havia la Guàrdia Civil pel poble. No se sap, però, que es
prengués cap altra mesura.
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