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Acte antirepressiu a la Patacada de
Reus
L'organitza La Solidaritat No És Delicte, en el marc de les iniciatives de l'Esquerra
Independentista per la Diada
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El proper dimecres 8 de setembre, a dos quarts de 8 del vespre, el grup antirepressiu La
Solidaritat No És Delicte organitzarà un acte polític a la plaça de la Patacada de Reus amb la
participació de diferents entitats com Alerta Solidària, els Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus,
Detingudes 23-S, Encausats pels talls de la Jonquera i Alt Camp No Té Por.
La ponència s'emmarca dins dels actes organitzats per l'Esquerra Independentista del Camp en
motiu de l'Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya. L'acte se celebra, han indicat els
organitzadors, poques setmanes després que Fiscalia hagi mantingut l'acusació de terrorisme als
membres dels CDR detinguts el 23 de setembre de 2019 en el marc de l'Operació Judes. També
hi participarà Carles Herèdia, periodista vallenc detingut per la seva participació en una
concentració contra la presència de Vox a la capital de l'Alt Camp.
A Reus, s'ha recordat per part dels organitzadors de l'acte a la Patacada, prop d'una trentena de
persones encara estan sent investigades per participar de diverses manifestacions
independentistes i en suport als presos polítics. "Des de l'Esquerra Independentista s'insisteix que
es tracta d'una persecució política contra l'independentisme organitzat a la ciutat i recordem que
moltes d'aquestes acusacions hi ha personada la Generalitat i que es tracta d'un muntatge dels
Mossos d'Esquadra, una acusació que va quedar demostrada en el cas del jove Marcel Vivet",
han exposat en un comunicat.
Les citacions d'independentistes als Jutjats de Reus es reprenen. Aquest mateix dijous 9 de
setembre, el regidor cupaire Edgar Fernàndez torna a estar citat arran les manifestacions
d'octubre de 2019. Com a resposta, La Solidaritat No És Delicte ha convocat una concentració de
suport dijous a les 12 del migdia a les portes dels Jutjats.
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