MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOM GRAMENET DE SUPORT A LES
PERSONES REPRESSALIADES I DE PETICIÓ DE RETIRAR LES ACUSACIONS
FORMULADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Atès que estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt
durs per al conjunt de la població i malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi
ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els
banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció,
han patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com l’han patit
altres sectors socials.
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible
per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les
hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de greuges és llarga perquè
tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i
reivindicacions de moltes generacions, s'estan perdent a marxes forçades.
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen especialment, en
els i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en situació de
vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els
nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa
manera que en el seu moment ho fèiem moltes de nosaltres.
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra
totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua de
drets. En són testimonis les víctimes de la repressió per l’efecte Can Vies i per altres
causes originades en el marc de la dissidència, com la vaga del 29M o la del 14N del
2012, entre altres.
Recentment, veiem casos que són prova de la impunitat amb què actuen les forces de
seguretat, efectuant detencions aleatòries i arbitràries i maltractaments diversos.
El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una manifestació
pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i
agents de policies que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard,
prop de la zona del conflicte van veure com diverses persones venien corrent
perseguides per diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves
càrregues també van marxar del lloc corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i
a dos joves més, l’Adrià i en Joan, veïns de Barcelona, i van quedar rodejats. Van ser
insultats i colpejats (l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que
acrediten els metges i que no van ser tractades fins més 3 hores més tard).
Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves
declaracions són plens d’humiliació i dolor i no tenien altre objectiu que causar-los-hi
por, afectant la seva integritat física i psíquica.

Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests maltractaments i
actualment els judicis estan en procés. El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa
se li va comunicar que la Generalitat de Catalunya sol.licitava una condemna de 7 anys
de presó per a l’Adrià, en Joan i en Carles i 9 anys per l’Albert. Una acusació del tot
desproporcionada que l’advocat dels afectats considera que és una mesura política,
ocasionada per la querella que ells van presentar. Cal afegir que en el cas ja s’hi
persona Fiscalia i que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de l’acusació particular.
En situació similar es troben altres persones, com ara en Franz i l’Adrià, joves també
encausats per detencions durant les mobilitzacions de Can Vies. I molts altres casos.
Considerem que el fet que en les causes judicials, que segueixen el seu procés en les
quals la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a
part demandant endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por a les
persones i els sectors socials que lluiten per una societat més justa.
Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per
als i les joves encausades com als seus familiars i a l’entorn social.
Ens trobem en un moment crucial donat que l’actual situació política fa néixer
expectatives de canvi que exigeix noves maneres de fer per un país radicalment
democràtic i profundament compromès amb les persones i els seus drets.
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència
el tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social.
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a totes
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la
dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques.
Pels motius exposats proposem al Ple de l’Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria
en els processos judicials a persones imputades per dissidència i activisme polític.
SEGON.- DEMANAR a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i
estatal que aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials
que lluiten per una societat més justa.
TERCER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control
exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves actuacions.

QUART.- INSTAR al Parlament de Catalunya a que doni suport a la reivindicació
d’amnistia per a les persones condemnades i la retirada de càrrecs a les imputades per
actes de dissidència i activisme polític.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquests acords al MH President de la Generalitat de Catalunya i
al govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, a la
Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes i a l'organització antirepressiva Alerta
Solidària.

Santa Coloma de Gramenet, 31 de maig de 2016

