
	

Al Consell Municipal  

Maria José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, en 
la seva condició de regidores del grup municipal de la CUP Capgirem Barcelona 
a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, manifesten: 

Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i 
amb efectes molt durs per al conjunt de la població. Tot i això, cap dels 
responsables d’aquesta crisi ha assumit cap 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, i 
especialment, en els i les nostres joves (un 47,15 d’atur juvenil), col·locant-los 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 que ara ocupem càrrecs de representació institucional. 

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 dels nostres drets nacionals i socials. En són testimoni les víctimes de 
la repressió per l’efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la 
dissidència, com la vaga general del 29 de març o la del 14 de novembre del 
2012, entre altres. 

El que els succeeix a dos joves, en Franz i l’Adrià, nadius de Tiana i Reus, 
respectivament, és la prova de la impunitat amb què actuen les forces de 
seguretat, efectuant detencions aleatòries i arbitràries, a més de diversos 
maltractaments. 



El 28 de maig del 2014, en Franz Estartús Mateo i l’Adrià Aragonés Piqué, 
després d’acabar les seves classes a la Universitat Pompeu Fabra van dirigir-se 
al barri de Sants, per manifestar-se contra el desallotjament de Can Vies. Ja era 
la tercera jornada consecutiva de mobilitzacions a Barcelona i arreu dels Països 
Catalans per frenar l’enderrocament del centre social. A més, s’ha de destacar 
que les desproporcionades i violentes actuacions del cos de Mossos d’Esquadra 
en les manifestacions anteriors estaven marcant el debat polític, mediàtic i 
social del moment. 

En acabar la manifestació, en Franz i l’Adrià, que s’havien manifestat de forma 
pacífica per defensar un espai autogestionat pels veïns i veïnes del barri de 
Sants, van decidir marxar. Tot i això, quan buscaven la manera més còmode de 
tornar cap a casa van ser detinguts de forma arbitrària i aleatòria per agents de 
la BRIMO dels Mossos d’Esquadra, en una nit que es va saldar amb més de 20 
detencions.  

Un cop detinguts van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d’Esquadra del 
barri de Les Corts, on van restar en dependències policials durant tota la nit. Ja 
feta la notificació policial -si bé moltes hores després del seu trasllat-, al matí es 
va convocar una  concentració de suport a tots els detinguts a les portes de la 
comissaria.  

Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits -esgotant el temps legal que 
podien estar retinguts- i els fets que descriuen en les seves declaracions són 
plens d’humiliació i dolor sense tenir cap altre objectiu que causar-los por, 
afectant així la seva integritat física i psíquica. A més, s’ha de subratllar que els 
Mossos d’Esquadra van incomplir els protocols sobre detenció en diverses 
ocasions, endarrerint la seva declaració en dependències judicials o no 
notificant la detenció als familiars dels detinguts fins moltes hores després que 
aquesta s’efectués. 

Al cap d’uns mesos de la detenció, es va notificar als dos joves que se’ls acusa 
dels delictes d’atemptat a l’autoritat i desordres públics, enfrontant-se a una 
pena de fins a 3 anys i mig de presó. Una acusació del tot desproporcionada. 
L’advocat dels afectats considera que és una mesura política, per tal de dissuadir 
la mobilització popular en defensa dels drets socials.  

Aquest procés judicial, s’ha allargat durant quasi 3 anys, ja que fins el dia 20 
d’Abril del 2017 els dos joves no seran jutjats a la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona. Aquesta lentitud del procés, a més,  comporta un alt cost econòmic -
despeses en advocats- i psicològic -no poder fer plans de futurs per culpa de 
l’amenaça de l’entrada a presó- tant per als joves encausats com per als seus 
familiars i amics. 

Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les 
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 a Catalunya fan néixer 
expectatives de canvi que exigeixen 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 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. 

Per això i d’acord amb el que estableix l’article 55.1 del Reglament Orgànic 
Municipal, formulem la següent: 

Proposició 

PRIMER.- Sol·licitar 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.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i 
control exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les 
seves actuacions. 

TERCER.- Declarar que el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
demana l’absolució d’en Franz Estartús Mateo i l’Adrià Aragonés Piqué perquè 
se’ls considera repressaliats polítics, ja que es van manifestar pacíficament en 
defensa d’un espai autogestionat. 

QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i al Grup de 
Suport a en Franz i l’Adrià. 

A 15 de març de 2016, Barcelona (Països Catalans)


