
 

Decideix Llorenç 
CUP - Poble Actiu 

 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER DONAR SUPORT ALS 
ENCAUSATS DEL VENDRELL DURANT LA VAGA GENERAL 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 29 de març de 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 
en la manifestació que es va celebrar a Barcelona com a final de la Vaga General convocada 
per aquell dia. 

En aquesta manifestació es denunciava la precarietat dels drets socials i laborals, i les 
incomptables retallades dutes a terme per la Generalitat de Catalunya, així com la reforma 
laboral i l’amnistia fiscal aprovada 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, davant la impossibilitat d’agafar el 
metro a la plaça Catalunya, tancada per la policia, van començar a caminar per la Gran Via 
fins a Passeig de Gràcia, i allí van decidir pujar pel mateix passeig, per veure si l’entrada de 
metro que es troba a l’alçada del carrer Aragó estava oberta. Van preguntar a un policia 
municipal si podien accedir-hi i els va dir que no, que haurien de buscar una altra entrada. 
Van seguir caminant Passeig de Gràcia amunt. Pocs metres després, i sense causa 
justificada, 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 tres dies, van anar a prestar declaració davant la Jutgessa, que els va 
acabar deixant en llibertat amb càrrecs. 

Durant els dies que van estar detinguts, les mostres de solidaritat, tant des del Vendrell, el 
seu poble natal, 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 a acusacions particulars, van presentar escrit d’acusació 
contra el tres joves. Els acusaven de cremar un contenidor i pintar en tres establiments 
comercials. Per aquests fets els demanen 6 anys i mig de presó per cadascun d’ells, així 
com una multa de 8.640.-€. 

Els joves encausats, tots tres persones actives dins el seu municipi, han manifestat la seva 
absoluta innocència, reiterant que no han tingut res a veure amb els fets que se’ls imputen.  

No hi ha testimonis de terceres persones que els hagin identificat com autors dels fets dels 
quals se’ls acusa, ni fotografies ni cap filmació (fet rellevant, tenint en compte que dos dels 
establiments comercials on es van realitzar les pintades són entitats bancàries amb càmeres 
de seguretat). 

Davant aquests fets, que entenem vulneren el dret de manifestació i el principi de 
presumpció d’innocència, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.  Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el dret de manifestació i en 
aquest cas expressar la solidaritat amb aquests tres joves, els seus familiars i amics. 

SEGON. Demanar l’arxiu del procés judicial contra en Pere, en Jaume i en David. 
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TERCER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, com ja ha fet l’ajuntament de 
Barcelona, davant de la manca de consideració de les proves acusatòries, i davant dels 
precedents d’altres casos semblants que han acabat amb absolucions, retiri les acusacions 
particulars contra aquests joves. 

QUART.- 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. 

CINQUÈ.- Comunicar al MH President de la Generalitat de Catalunya, a l’Excm. Jutge del 
Jutjat d’Instrucció 25 de Barcelona, i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya els acords d’aquest 
ple 

 
Llorenç del Penedès, 16 de setembre de 2015 
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