
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP MANRESA PER L’ABSOLUCIÓ DELS 3
DEL VENDRELL

El passat 29 de Març del 2012, tres joves del Vendrell, en David Balsells Edo, en Pere
Codina Monfort i en Jaume Mañé Chaparro, juntament amb milers de persones més, van
participar  a  la  manifestació  que  es  va celebrar  a  Barcelona,  com a  final  de  la  Vaga
General convocada per aquell dia. 

Es denunciava la precarització dels drets socials i laborals, i les incomptables retallades
dutes a terme per la Generalitat, així com la reforma laboral i l'amnistia fiscal duta a terme
pel Govern Espanyol.  Aquest dia van haver-hi aldarulls i això va provocar que en David,
en Pere i  en  Jaume,  s’haguessin  de refugiar  prop del  MACBA.  Quan els  aldarulls  ja
s'havien quasi acabat els tres joves, i davant la impossibilitat d’agafar el metro a la Plaça
Catalunya, tancada per la policia, van agafar la Gran Via fins a Passeig de Gràcia i allà
van decidir pujar pel mateix, per veure si el Metro d'Aragó estava obert. Van preguntar a
un Policia Municipal si estava obert i aquest els hi va comentar que no, i aleshores van
decidir  seguir  caminant  Passeig  de  Gràcia  cap  amunt.  Pocs  metres  després  van  ser
detinguts per policies de paisà de la Guàrdia Municipal de Barcelona. Unes hores després
van ser traslladats a la Caserna dels Mossos d’Esquadra de les Corts, on després de
passar 3 dies, van anar a prestar declaració davant la Jutgessa, que els va acabar deixant
en llibertat amb càrrecs.

Durant els dies que varen estar detinguts les mostres de solidaritat, tant des del Vendrell,
com d'arreu, no van parar, recollint cartes de diferents col·lectius i entitats que demanaven
la seva posada en llibertat sense càrrecs. 

Pocs mesos després la Fiscalia de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Barcelona, aquests darrers com acusacions particulars, van sol·licitar  presentar escrit
d'acusació contra  els  tres.  Els  acusen  de  cremar  un  contenidor  i  pintar  en  tres
establiments comercials.  Per  aquests fets  els  hi  demanen 6 anys i  mig de presó per
cadascú d'ells, així com una multa de 8.640€.

Davant  d'aquests  fets  el  Ple  de  l'Ajuntament  del  Vendrell  va  manifestar  el  passat  1
d’octubre per unanimitat que: 

1.- Els tres joves són persones totalment arrelades al poble, que han realitzat tot
tipus d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura popular, el lleure, l'escoltisme,
l'esplai, etc.



2.- Des del primer moment de la seva detenció han manifestat la seva absoluta
innocència, dient constantment que ells no han tingut pas res a veure amb els fets
que se'ls imputen.

3.-  No hi  ha pas testimonis de terceres persones que els hagin identificat  com
autors dels fets que se'ls imputen. Tampoc hi ha fotografies ni filmacions; més si es
té present que dos dels establiments comercials són entitats financeres que tenen
càmeres de seguretat.

4.- El dret de manifestar-se en defensa dels drets col·lectius no és cap delicte.

5.-  Cap  persona  pot  ser  condemnada  per  participar  en  la  defensa  dels  Drets
Col·lectius.

6.- Per aquests motius i d'acord amb el principi de presumpció de innocència, no
s'ha de donar continuïtat al procés judicial.

Per tot l'exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Manresa acorda:

1.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen del Dret de Manifestació i en
aquest cas expressar explícitament la solidaritat amb aquests tres joves, els seus
familiars i amics. 

           2.- Demanar l'arxiu del procés judicial contra en Pere, en Jaume i en David.

3.-  Sol·licitar  a la  Generalitat  de Catalunya  que,  com ja  ha fet  l'Ajuntament  de
Barcelona, davant de la manca de consistència de les proves acusatòries, i davant
dels precedents d'altres casos semblants que han acabat amb absolucions, retiri
les acusacions particulars contra aquest joves.

4.-  Sol·licitar  a  la  Fiscalia  que  pels  mateixos  motius  retiri  les  acusacions  del
Procediment Abreujat 73/2012 B i demani l'arxivament de la causa.

5.- Comunicar al MH President de la Generalitat de Catalunya, a l'Excm. Jutge del
Jutjat  d'Instrucció 26 de Barcelona i  a l'Excm.  Fiscal  en cap de Catalunya.  Els
acords d'aquest Ple.

Amb tot, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde           GM de la CUP            Manresa,  12 de novembre de 2015 


