
 
 
 
 

 
COMUNICAT DEL CASAL PANXO SOBRE LES MANIOBRES  

DE EXÈRCIT ESPANYOL A CASTELLAR DE N’HUG. 
 
Davant del desplegament de més 350 militars espanyols al poble de Castellar de n'Hug, des del Casal 
Panxo volem expressar el següent: 
 
1- Rebutgem la presència de l'exèrcit espanyol al Berguedà i per extensió als Països Catalans,  pel 
seu caràcter d'exèrcit ocupant de la nostra nació, per ser un dels pilars del manteniment de les 
estructures de poder de l'oligarquia espanyola i pel seu tarannà antidemocràtic mostrat abastament 
al llarg de la seva història. 
 
2- Denunciem que darrera d'aquestes “exercicis” i “maniobres” nosaltres hi veiem una intenció de 
cohibir el poble català en la seva lluita per l'alliberament nacional. No és ni la primera ni serà l'última 
vegada que l'exèrcit espanyol vol fer una demostració de força d'aquest tipus, per això cal respondre 
amb contundència i dir ben alt i clar que hem perdut la por. 
 
3- Condemnem l'actitud mesella i submisa de Salvador Juncà, l'alcalde de Castellar de n'Hug, que en 
declaracions a NacióBerguedà ha dit que l'ajuntament ha facilitat la pràctica d'aquestes “maniobres” 
i se'n congratula pels efectes positius en l'economia del poble. Des del Casal Panxo, tenim clar que 
la dignitat d'un poble val molt més que uns pocs diners provinents de la submissió i el constant 
recordatori de que estem oprimits per dret de conquesta per un Estat autoritari, catalanofòbic i que 
atempta de forma reiterada contra les llibertats socials, econòmiques i de poder decidir sobre els 
nostres cossos, uns drets guanyats amb l'esforç i la lluita dels nostres predecessors. 
 
D'altra banda, no és res de sorprenent si tenim en compte que l'alcalde pertany a Convergència i 
Unió, una federació que ha optat sempre pel pactisme i la negociació amb l'Estat espanyol i que ara 
diu que aposta per un estat català, però que alhora no vol emprar la desobediència com a eina vàlida 
i es dedica a entorpir el procés d'empoderament del poble català demostrat amb les mobilitzacions 
dels últims anys. 
 
4- Seguirem denunciant i combatent tot tipus de provocacions espanyolistes. Així doncs, aprofitem 
aquest comunicat per recordar que la “Justícia” espanyola, una altra pota de les eines repressives 
de l'Estat espanyol, vol endur-se a presó al Teti; amic, company i lluitador incansable per la llibertat 
del nostre poble per una denúncia de suposada agressió al regidor del PP de Berga en el marc de les 
festes de la Patum. Seguirem treballant, passi el que passi en contra el victimisme del Partit Popular 
i per l’absolució del Teti.  
 
Fora les forces d'ocupació! 
Independència i socialisme! 
 
Casal Panxo 
26 de març del 2015 
 


