1 de 1

< tornar

>> Incidents a l’Aplec de Cardona >>
L’Aplec del 18 de Setembre d’enguany, tot i l’èxit que han tingut tots els actes que
s’han fet, ha acabat amb uns tristos incidents protagonitzats per un grup de joves de
Cardona d’estètica feixista.
El diumenge 18 de setembre, un cop havia acabat el concert i es començava a recollir, una
desena de joves d’estètica “skin” van irrompre a la Carpa on se celebrava l’Aplec provocant
i intimidant a la gent que hi havia amb insults, amenaces i fent apologia al nazisme.
Aquestes persones, amb actitud molt agressiva, van intentar agredir a vàries persones fins
i tot amenaçant-les de mort i fent referència als fets ocorreguts a Berga la passada Patum.
Fruit de les provocacions que van comportar petites baralles una persona en va resultar
ferida, i algunes altres amb contusions lleus. Tres d’aquests joves anaven repetint els
incidents, intentant agredir a persones, tot i que només es va quedar en forcejaments
sense més importància, mentre la resta del grup increpava i insultava a les persones del
concert, fins que van arribar els Mossos d’Esquadra i van identificar als tres individus més
exaltats. La situació va prendre un caire encara més greu quan el diumenge al vespre el
mateix grup de joves es va instal·lar a la part superior de la plaça de bous per insultar i
amenaçar a crits els grups de persones que en aquell moment seien a la terrassa del
Firabar (entre elles alguns menors d’edat que acompanyaven els seus pares) a més de
llençar-los objectes com ampolles i cadires. També van amenaçar a membres de
l’Organització de l’Aplec que no es trobaven a Cardona en aquells moments.
Des de l’Associació Cultural 18 de Setembre volem denunciar rotundament aquests fets. Al
llarg de l’estiu ja hi ha hagut diversos incidents aïllats provocats pel mateix grup de
persones que, tot i ser conegudes per tothom, continuen actuant impunement, “lluint”
simbologia feixista, fent-ne apologia i increpant a nombroses persones. Tot el poble ha
pogut veure com muntaven baralles davant del Firabar i la Granja Climens. En varies
ocasions han propinat pallisses a persones immigrades d’origen marroquí. Han estat
expulsats de varis establiments per provocar baralles i destrossar-ne el mobiliari.
Només volem que tothom conegui els fets que van tenir lloc durant l’Aplec de Cardona i es
prengui una actitud conseqüent d’avant d’aquestes persones que exhibeixen indumentària
feixista i nazi i, en ocasions, armes blanques. Alguns dels membres de l’Associació
cultural 18 de setembre hem rebut amenaces de mort personals.
No volem que això acabi amb conseqüències greus tal i com va passar a la Patum de
Berga. Per tant, els denunciem públicament esperant que entre tothom puguem fer
reaccionar aquestes persones i no tolerem la irracional i ignorant “moda feixista” tant en
boga entre un sector de la joventut que, tot i ser una actitud infantil, pot tenir conseqüències
no desitjables.
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