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La Generalitat colla. Fins a
26 processos contra acti-
vistes independentistes
tenen la presència dels ad-
vocats del govern de Cata-
lunya com a acusació i de-
manant penes de presó.
Es tracta de processos
amb acusacions d’atemp-
tat contra l’autoritat, en-
tre d’altres, en què els lle-
trats dels serveis jurídics
de la Generalitat defensen
els interessos dels policies
suposadament agredits
en manifestacions.

El col·lectiu de represa-
liats postsentència, creat
el març passat, va fer ahir
el seu primer acte públic

amb la lectura d’un mani-
fest davant la seu del Tri-
bunal Superior de Justícia
de Catalunya, al passeig
Lluís Companys de Barce-
lona, on entre altres coses

va exigir “la retirada com a
acusació particular de ma-
nera immediata” de la Ge-
neralitat. El col·lectiu tro-
ba inadmissible que la Ge-
neralitat a la vegada que

“ens insta a sortir al carrer
a defensar el mandat po-
pular, es personi com a
acusació particular i de-
mani penes de presó”.

A l’acte, hi van assistir

diverses persones que du-
rant aquest any han pas-
sat per comissaria i també
per la presó, com la Paula,
detinguda a la plaça Ur-
quinaona el 18 d’octubre
del 2019 i tancada a Wad-
Ras. Entre els presents,
hi havia en Brian, un jove
de Mollet del Vallès que
va ser detingut amb motiu
de la concentració de Tsu-
nami Democràtic a l’en-
torn del camp del Barça.
Per a ell, la Generalitat de-
mana tres anys i tres me-
sos de presó. En Brian té
un altre procés obert per-
què se l’acusa d’agredir un
policia en la concentració
contra el Consell de Minis-
tres del desembre del
2018 a Barcelona. ■
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La Generalitat, acusació en 26
processos a independentistes
a El col·lectiu de represaliats postsentència demana al govern “la retirada immediata” com a part
acusadora a Un manifest denuncia les “irregularitats judicials i policials” en moltes detencions

Lectura del manifest, ahir davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ■ J.P.

La presidenta del grup
parlamentari de Catalu-
nya En Comú Podem, Jès-
sica Albiach, va criticar,
ahir, la intenció de l’inde-
pendentisme de superar el
50% dels vots en les pròxi-
mes eleccions perquè és
“un objectiu electoral i no
un objectiu de país”.

En una roda de premsa,
Albiach va subratllar la ne-
cessitat d’obrir “una nova
etapa per a Catalunya” per
donar sortida des d’una
òptica d’esquerres a les
“múltiples crisis” que es
derivaran de la pandèmia
del coronavirus.

Sobre aquest objectiu
del 50%, “que no se sap per
a què el volen utilitzar”, Al-
biach va fer una crida per
un “vot progressista” que
propiciï un canvi de go-
vern a Catalunya. ■

Albiach creu
que el 50%+1
no és objectiu
de país
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