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MOCIÓ DE SUPORT AL TETI, QUE L'ATENEU LLIBERTARI DEL BERGUEDÀ PRESENTA PER A LA
SEVA EXPOSICIÓ EN EL PLE DE LA CORPORACIÓ
Quan semblava que el cas del Teti ja havia acabat, la Fiscalia demana que compleixi l’any
de presó al que va ser condemnat el passat mes de setembre.
El passat juny del 2016 va tenir lloc a l’Audiència Provincial de Barcelona el judici contra el
Teti, on Fiscalia inicialment feia una petició de pena de presó de 4 anys i 9mesos, i on
l’Acusació Particular del Sr. López Noguera, ex regidor del Partit Popular de Berga,
sol·licitava 5 anys de presó. Tot això, per uns fets que tingueren lloc a Berga durant el
passacarrers de la Patum de l’any 2012. En aquell passacarrers el Sr. López Noguera va
denunciar haver rebut un calbot. La festa no es va aturar ni ell va haver de rebre atenció
mèdica.
Més de 4 anys després dels fets es va celebrar el judici, al final del qual ambdues
acusacions varen rebaixar les respectives peticions de condemna a un anys de presó. Una
modificació que ens aportava tranquil·litat perquè suposava que el nostre veí no hauria
d’entrar a la presó, ja que així sol ser en condemnes inferiors a 2 anys, que no existeixen
antecedents penals anteriors, com és el present cas.
Ara bé, després de 8 meses d’haver-se dictat la Sentència, la Fiscalia, en el seu enèsim
intent de buscar caps de turc per posar fre a l’ independentisme, sol·licita que el Teti
ingressi a presó.
En el seu escrit manifesta que malgrat reunir els requisits legalment establerts per deixar
en suspensió la pena, l’acció i sobretot l’entorn social del Teti, fan que hagi de ser tancat
en un centre penitenciari per servir d’escarment.
On diu entorn social, vol dir Berga, municipi governat per la CUP i amb una marcada
trajectòria dels moviments socials. Vol dir entorn independentista. Mostrant la preocupació
que té la Fiscalia per l’auge de l’ independentisme combatiu i de classe. En definitiva, quan
diu que en Teti ha de complir la pena de presó, vol dir venjança, i càstig exemplar.
Per tot això exposat, pel risc d’empresonament del nostre veí, i per frenar la instauració
d’un clima de tensió provocat i volgut per instàncies espanyolistes com les del partit del
senyor López Noguera, es demana al ple de la corporació d’adopció dels següents acords:
1.- L’Ajuntament de Berga reitera que considera absurd i de tot inadmissible la possibilitat,
que per només un suposat calbot, una persona pugui entrar a la presó, en el mateix sentit
del que va expressar amb la moció aprovada el dia 7 d’abril de 2016.

Mod. DEC-GRAL

2.- Denunciar que la fiscalia actua com a braç executor del poder espanyol per tal
d’empresonar en Teti a partir d’una condemna de només un any de presó amb absència
d’antecedents.
3.- Denunciar el rumb de la fiscalia que respon a la tàctica del govern espanyol i del Partit
Popular per estendre la difamatòria imatge d’un poble català hostil i discriminatori.
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4.- Exigir que en Teti no sigui privat de llibertat i pugui romandre en llibertat.
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5.- Fer arribar aquests acords a la fiscalia, al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, al Grup de Suport del Teti, i a l’Organització Antirepressiva de l’Esquerra
Independentista Alerta Solidària.
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