
 

ENS SUMEM A LA CONVOCATÒRIA DE CONCENTRACIONS DE DILLUNS DIA 30 

DAVANT TOTS ELS CENTRES DE TREBALL 

Companyes, companys, 

Durant el matí del dia d'avui (divendres) hem sabut de la convocatòria de concentració de 10 minuts 

davant dels centres de treball de la Diputació per al proper dilluns, dia 30 de setembre, realitzada per 

la I-CSC. Des de la Secció Sindical de la CGT ens sumem a la mateixa i fem també una crida a tots els 

treballadors i treballadores de la Diba a concentrar-se a les 12h aquell dia.  

Volem manifestar la nostra perplexitat al voltant de l'operació policial duta a terme el dilluns dia 23 a 

diferents localitats catalanes, la qual hores d'ara ha comportat l'ingrés en presó preventiva de 7 

persones, entre elles el nostre company Txevi Buigas, treballador de l'Espai Natural de les Guilleries-

Savassona. Des de la nostra Secció Sindical reclamem el respecte a la seva presumpció d'innocència i 

restem a la disposició de la seva família, amics i cercle proper per a qualsevol cosa que necessitin. 

Hem conegut durant els darrers anys al nostre país massa operacions, presumptament 

"antiterroristes", bona part de les quals han afectat a militants del moviment llibertari (operacions 

"Pandora" I i II, "Pinyata", "Ice", etc), les quals s'han demostrat posteriorment autèntics muntatges 

que han acabat sempre amb l'absolució de les encausades o, fins i tot, amb el simple arxivament de la 

causa, sense ni tant sols arribar a celebrar-se cap judici, després d'haver generat pel camí una gran 

quantitat de patiment en les persones detingudes i empresonades preventivament, en els seus 

familiars i el seu entorn.  

Estem convençudes que la fabricació del cas de les detingudes del 23-S (la motivació política del qual 

ens resulta evident), entre elles el Txevi, acabarà caient també pel seu propi pes, malgrat tot 

l’interessat circ polític i mediàtic generat al voltant del mateix durant els darrers dies. I pensem que 

no hi ha massa risc de què ens equivoquem en aquest extrem. 

Finalment, volem palesar la nostra preocupació per les vulneracions en els drets i les garanties de les 

persones detingudes el 23-S que han fet públiques durant aquests dies organismes antirrepressius i de 

defensa dels drets humans com Alerta Solidària, el Centre Irídia i l'Observatori del Sistema Penal i els 

Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Pensem que tot plegat és impropi d'un país que diu 

considerar-se democràtic.  

Ens veiem dilluns a les 12h davant dels centres de treball. 

Salut i LLIBERTAT 
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