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Dimam, 24 de sctembre del 2019 

• 

A Llelda. Poc menys de 300 persones es van citar per protestar a la subdelegacl6 del Govern a Llelda. Des d'alla, passant per la se u del PSC, es van unir als cantaires de la Paeria. 

Torra carrega contra I'Estat per "construir un 
relat de violencia'' abans de la resolució de 1'1-0 
Els independentistes consideren un "muntatge" l'operatiu 11 Cunillera emmarca les detencions en la 
"prevenció de possibles actes delictius", Cs insisteix en el155 i el PP culpa el president per "bel·licista" 

AG~NCIES 
! BARCELONA 1 L'independentisme 
va donar ah ir un missatge d'uni
tat i va censura r scnse físsures 
l'operació de la Guardia Civil 
pcr haver detingut nou activis
tes deis CDR. Aild, el presiden! 
de la Generalilal, Quim Torra, 
va advert ir que I'Estat "esta 
intentan! constru ir un relat de 
violencia" abans de la publ ica
ció de la sentencia del Tribunal 
Suprcm per 1'1-0. Pcr la scun 
ba nda, Auro ra Madaula, di
putada de J xCat a l Parlament, 
va qualif icar de "munta tge" 

MOBILITZACIÓ 

Milers d'independentistes 
protesten als carrers 
de Catalunya contra els 
arrestos de la Guardia Civil 

l'operatiu. La lleidatann Marta 
Vi lnltn, secreta ria general ad
junta d'ERC, va remarcar que 
les detencions formen part d'una 
"operacíó d'Estot" per assocínr 
independentisme i terrorisme. 
Eulalia Regua nt, de la CUP, va 
alirmnrqueModrid vol infondre 
" por" a Catalunya per dcsmo
bilitzar el sobiranismc. El Hder 
d'En Comú, Jnumc Ascns, es 
va mostrar "preocupnt" per si 
el que h a passat genera "cris
paci6". Per la seua banda, mi
lers de persones vnn sortir nls 
carrers a Catalu nya per solida
rilzar-sc amb els detinguts. A 
Lleída, poc menysde tres-centes 
persones es van concentrar pacf
ficament al davant de la subde
legaei6 del Govem . Tot seguit, 
van cmprendre una marxa cap a 
la seu del PSC i, després de pro
testa r, van acaba r a la Paeria, 

lloc en que cada dilluns des de 
fa gairebé dos anys els cantaires 
exigeixen la llibertat deis pre
sos. També hi va havcr protestes 
en alt res punts de la provfncia, 
com Tñrrego, Cervera, Guisso
na, Tremp, Solsona o lo Seu. A 
Sabadell, unes 4.000 persones 
van ompli r la pla~a Sant Roe. A 
Barcelona, milcrs es van donar 
cita als vollants de la caserna de 
la Guardia Civil a Gracia, for
tament custodiada pels Mossos. 
També hi vn ha ver marxcs do
van! deis quarters de la Guardia 
Civil a Girona, Manrcsa, Berga 
o Vic. A Reus, nlguns mani(es
tants van tallar les vies del tren. 

La delegada del Govern a Ca
talunya, la llcidatana Teresa Cu
nillera, va emmarcar els arres
tos en la "prevenció de possibles 
acles delictius". Lorena Roldán, 
dirigent de Cs, va ironitzar arnb 
el fet que " ara ja sabem al que 
es refería Torra a mb el p re
rneu, prcmeu el detonador". El 
lfder taronja, Albert Rivera, va 
aprofitar per dema nar de nou 
el155, i el secretari general del 
PP en talo, Dunicl Serrano, va 
e u lpa r del succés Torra pel seu 
llenguatge " bel·licisla". 

BREUMENT 

Requereixen el president 
pertreure els lla~os 
• E.l Tribunal Superior de Jus
t icia de Catalunya (TSJC) va 
requerir ahlr personalment el 
presiden!, Quim Torra, per re
tirar la pancarta en favor de 
la lllbertat deis presos de la 
Generalitat. 

la Justfcia decideix sobre 
el boicot impulsat per ANC 
• El TSJC estudiara dema les 
mesures cautelars sol·licitades 
perla patronal Foment con
tra la campanya de I'ANC per 
boicotejar empreses contr~ries 
a l'lndependentlsme. 

Madrid pot enviar agents 
perlasentimcia 
• El ministre d'lnterior en fun
cions, Fernando Grande-Mar
laska, no va descartar ahir envi
ar més policies a Catalunya per 
la resolucló de 1'1-0. 

Sabadell. Escenarl de diversos registres, 4.000 sabadellenc~ van protestar. 

La Sé u. Unes cent persones van protestar pels arrestos, Informa C. Sans. 

Tilrrega. Unes ISO persones se d ten a n rrega. informa Segre Tilrrega. 
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