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Els Mossos adverteixen a Igualada
que cantar en grups de més de 20
persones ha d'estar autoritzat
Un grup de músics i veïns interpreten cada dia "El cant dels ocells" en record
dels presos polítics | Una assistent a les cantades explica que l'avís dels Mossos
d'Esquadra es va produir "sense agressivitat"

Cartell durant una de les cantades del "Cant dels ocells" | Elisabet Farrés

"El cant dels ocells" ha regirat Igualada de dalt a baix. Des del 10 de novembre, diverses
persones -músics i veïns- acudeixen cada dia al carrer de Sant Magí per cantar la cançó com a prec
per l'alliberament dels presos polítics catalans.
Divendres passat, un dels assistents va rebre una trucada dels Mossos d'Esquadra avisant el
grup de músics que havien de registrar aquest tipus d'actes perquè les forces de seguretat en
tinguessin constància. Ahir a la nit, després de l'habitual interpretació de la cançó, els ho van tornar a
recordar.
Elisabet Farrés, assistent freqüent a les cantades del "Cant dels ocells" a Igualada, explica que
"els Mossos d'Esquadra van esperar que s'acabés l'acte i ens van dir que com més aviat millor
omplíssim la sol·licitud per poder-ho fer de manera legal".
http://www.enderrock.cat/noticia/16823/mossos/adverteixen/igualada/cantar/grups/20/persones/estar/autoritzat
Pàgina 1 de 2

La resposta del CDR IGD - Conca d'Òdena va ser la convocatòria d'una concentració avui dimarts 10
d'abril a les 20.30 h davant el cinema Kursaal d'Igualada, sota el lema "Cantar no és delicte".
ðŸŽ¶ðŸŽµDemà dimarts 10 d'abril a les 21h. desbordem-los cantant! debordem-los
#desobeïm
lluitant
#llibertatpresxs pic.twitter.com/4YlDCKaoSx
&mdash; CDR IGD-Conca Òdena (@CdrIGD)9 de abril de 2018
Tot i que el CDR de la zona ha estat contundent amb l'avís dels Mossos d'Esquadra durant la
cantada, Farrés insisteix: "Ens ho van posar fàcil perquè es pogués legalitzar" i que l'acció dels
Mossos va ser "sense agressivitat, ja que semblava que ells no volien enfrontaments".
Farrés afegeix que aquest acte, que porten prop de mig any realitzant cada dia, és "un acte molt
simbòlic i neutre, que pretén que l'empresonament dels presos polítics no es converteixi en un fet
normal i invisibilitzat; volem mostrar que no hi estem d'acord, però sense crear confrontacions",
però que "el que passi avui, ja es veurà".
La concentració "Cantar no és delicte", convocada pel CDR IGD - Conca d'Òdena, coincideix amb
una altra manifestació a les 20 h a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada com a protesta per les
detencions a membres de CDR que s'han produït durant el dia d'avui.
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