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Es crea un grup de suport a les
afectades pels múltiples casos de
repressió a Osona
Aquest matí tres joves osonencs han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra per
haver participat suposadament en la manifestació de protesta per
l'empresonament de Pablo Hasel | Dimecres es va presentar el grup de suport
Pigot Negre a la concentració de suport a les persones encausades per la vaga
general del 21 de febrer de 2019 | Aquest dijous han declarat a Vic 7 persones
investigades per suposats delictes de desordres públics durant les
mobilitzacions post sentència

Presentació i lectura del manifest del grup de suport Pigot Negre | Sara Blázquez

Aquest dijous al matí han declarat 7 persones als Jutjats de Vic en qualitat d'investigades per uns
suposats delictes de desordres públics i danys durant les mobilitzacions post sentència.
Mentrestant, desenes de persones es concentraven a la porta per mostrar-los el seu suport. Com
a mínim una d'elles ha estat identificada. També aquest matí tres joves osonencs han estat
detinguts pels Mossos d'Esquadra per haver participat suposadament en la manifestació de
protesta per l'empresonament de Pablo Hasel.
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Concentració, aquest dijous al matí, davant el jutjat de Vic. Foto: Pigot Negre

La concentració estava convocada pel Grup de Suport Pigot Negre, que es va presentar aquest
dimecres al vespre a la plaça de la Catedral de Vic, a la concentració de suport a les persones
encausades per la vaga general del 21 de febrer de 2019. El grup de suport i Alerta Solidària van
fer públic un primer manifest, amb 135 entitats adherides, entre les quals hi ha seccions locals
dels CDR, ANC, Òmnium, CUP, ERC, Junts, però també assemblees de joves, col·lectius
feministes, ateneus populars o clubs esportius.
El grup neix com a resposta a les més de 3.000 persones encausades en diferents processos
repressius al Principat de Catalunya des del 2017, «des de diferents moviments populars de
l'Esquerra Independentista i col·lectius de l'entorn social de la comarca vam decidir que per fer
front a la repressió i als judicis que començaven a venir des de la post sentència i totes les
mobilitzacions que han anat venint ens haviem d'organitzar políticament i teixir una xarxa entre
tots els moviments populars de la comarca», deia Nil Cardona, un dels membres de Pigot Negre.
Així, el grup vol donar suport a totes les persones represaliades polítiques que hi ha a la comarca
d'Osona i el Lluçanès, «aquí estarem organitzant-nos per donar resposta a la seva repressió».
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El grup es va fer públic a la concentració de suport a dos vaguistes represaliats en el marc de la vaga
general del 21 d efebrer de 2019 Foto: Sara Blázquez

El primer acte públic va ser la concentració de suport, aquest dimecres, a dos vaguistes
represaliats en el marc de la vaga general del 21 de febrer de 2019 a Osona, que actualment
estan esperant judici. A un d'ells la Fiscalia li demana 4 anys de presó, 480 euros de multa, i 315
euros per uns suposats delictes d'atemptat a l'autoritat i un delicte lleu de lesions; a l'altre, «la
Fiscalia interessa que se li imposi la pena d'un any de presó», 600 euros de multa i 1.855 euros de
responsabilitat civil per un suposat delicte d'atemptat a l'autoritat i dos delictes lleus de lesions.
En el cas del segon, a més, hi ha l'acusació particular de dos agents dels Mossos d'Esquadra,
amb una petició de 2 anys de presó per un suposat delicte d'atemptat a l'autoritat, dos anys per un
suposat delicte de desordres públics, 3.600 euros de multa per dos delictes lleus de lesions, i
6.060 euros en concepte de responsabilitat civil.

https://www.elsetembre.cat/noticia/989/es-crea-grup-suport-afectades-pels-multiples-casos-repressio-osona
Pagina 3 de 3

