
Arran de la detenció de Núria Pòrtulas, veina de Sarrià de Ter i ex alumne de la Universitat de Vic, 
per part dels Mossos d´Esquadra, a Girona, a Vic, com d´altres llocs dels Països Catalans es va 
formar una Assemblea de Suport a la Núria, després de ser empresonada a la presó de dones de 
Madrid. Aquesta Assemblea, formada per universitaris, membres del Casal, Maulets i gent a títol 
personal va dur a terme diferents actes per tal de reivindicar, per una part la seva llibertat i per l
´altra la prepotència i la repressió que van exercir els Mossos amb la complicitat de la conselleria d
´Interior  de  la  Generalitat,  depenent  d´IC  i  més  concretament  d´en  Joan  Saura.  D´aquí  les 
concentracions setmanals davant la seu d´IC a Vic durant el temps que la Núria va ser a la presó. Un 
dels actes que es va dur a terme també va ser una manifestació per la ciutat de Vic i uns actes tan al 
Casal Independentista com a la Universitat, tots ells, amb representants de la Plataforma de suport 
de Girona, de la Plataforma No a la guerra de Girona i del seu advocat Benet Salelles
Aquesta detenció va ser a causa d´un registre on es va trobar una llibreta amb una adreça d´un 
militant anarquista, detingut a Itàlia, això segons la policia catalana ja era un fet evident de que la 
Núria formava part d´una opció política concreta. No cal dir que uns mesos més tard seria posada en 
llibertat, després de passar per l´Audiència Nacional, per manca de proves, tot i que s´ha d´anar 
presentatnt al jutjat assiduament.
Explicat tot això, per sorpresa nostra, un membre sel Casal, ha rebut aquests dies una denúncia dels 
Mossos que li apliquen una sanció econòmica només per assistir a la manifestació i per portar la 
pancarta que anava al davant. No cal dir que a la manifestació hi havien més de 100 persones i no hi 
han notícies que cap d´altra persona hagi tingut cap mena de problema com aquest. En referència a 
la pancarta, en cap moment, aquesta persona la va portar. Així que tot ens fa pensar, i per això ho 
DENUNCIEM públicament, que tan els Mossos d´Esquadra com els titulars de la conselleria que 
els  mana,  continuen  exercint  la  repressió  contra  militants  compromesos  de  l´esquerra 
independentista sense cap mirament., mentint., si cal, com és en aquest cas.
Vertaderament hi ha llibertat d´expressió?  Hem de tenir por a  cada manifestacio o concentració per 
la seva prepotència? Hem de callar davant de tanta repressió injusta? Els independentistes som 
culpables només per pensar diferent al sistema establert? 
DONCS NO!. NO ENS ATURARAN!. AQUESTA ÉS LA SEVA DEMOCRÀCIA!

Per tot això, per no callar, hem decidit organitzar un acte públic el proper dijous, dia 25, a les 8 del 
vespre al Casal Independentista de Vic. La xerrada anirà a càrrec d´un membre de la Plataforma de 
Suport a la Núria de Girona, l´advocat Benet Salelles i l´Oriol Martínez del Casal Independentista 
Manel Viusà.
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