
Entitats del Baix Llobregat denuncien les
agressions contra el periodista independent Bertran
Cazorla

Nota de premsa

Barcelona, 16 de juny  de 2013

Entitats del territori, indignades per la violència policial contra el periodista, abans corresponsal

d'ACN al Baix Llobregat, i compromès amb la realitat deltaica.

El passat dissabte, 15 de juny, el company i periodista Bertran Cazorla va ser detingut, amenaçat,

insultat i agredit per quatre agents dels Mossos d’Esquadra a la comissaria del carrer Nou de la

Rambla de Barcelona.

Podeu trobar la informació al respecte, en aquesta nota de premsa del setmanari La Directa:

http://setmanaridirecta.info/noticia/periodista-bertran-cazorla-es-detingut-agredit-comissaria-d

els-mossos-al-raval

Des de fa molts anys, el company, pratenc de naixement, ha treballat per mostrar la realitat

d’aquesta convulsa regió, el Baix Llobregat, una realitat que sovint no apareix als mitjans de

masses. Va destapar escàndols com l’especulació amb el Barça Parc i els interessos urbanístics al

delta de Llobregat, i va cobrir la contrainformació de la campanya oficial d'Eurovegas al mitjà

alternatiu La Directa.

Periodista, politòleg i bloguer, ha tret a la llum moltes altres injustícies, com les relacionades amb

la xenofòbia. Va ser corresponsal del Baix Llobregat, de l’ACN (Agència Catalana de Notícies).

Actualment treballa com a freelance des de la independència i el rigor, i col·labora amb el

setmanari La Directa.

Crida l’atenció la impunitat i contundència desproporcionada amb la que “treballen” els agents,

el que preocupa molt especialment tenint en compte la quantitat de gent “anònima” que és

detinguda i maltractada arbitràriament. Denunciem aquestes pràctiques, i manifestem tot el

nostre suport a en Bertran Cazorla, i realitzarem les accions legals corresponents en cas que es

mantinguin les acusacions contra ell.

Les entitats sota-signants exigeixen:



- Una investigació dels fets

- La retirada de tots els càrrecs a en Bertran Cazorla

- La compareixença del Conseller d'Interior i del Cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero al Parlament
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