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#3anysXprotestar 

Davant la condemna de 3 anys de presó a 8 persones per manifestar-se al voltant del Parlament de 

Catalunya el 15 de juny de 2011, els sota signants manifestem el nostre suport a les persones 

condemnades i a les iniciatives en favor de la seva llibertat. 
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Resum del procés pels fets del Parlament 

El 15 de juny del 2011, dins del moviment social del 15M, es va convocar un acte de protesta davant del 

Parlament donat que s’anaven a aprovar les retallades pressupostàries més antisocials que s’havien fet 

mai a Catalunya i que no constaven a cap programa electoral. Malgrat que el llavors Conseller d’Interior 

Felip Puig va posar en marxa un dispositiu que va fer que els polítics circulessin sense protecció davant 

dels milers de manifestants (criticat durament a posteriori per alguns parlamentaris a l’Audiència 

Nacional), la protesta es va desenvolupar de manera pacífica, sense que cap parlamentari resultés 

agredit ni amenaçat per cap de les persones encausades, tal i com reconeix la sentència de l’Audiència 

Nacional.  

Durant la concentració no hi va haver cap identificació, però mesos després es va produir la detenció 

irregular de 20 persones. En aquest sentit, al judici va quedar palesa l’existència de fitxers il·legals de 

totes les detingudes atès que eren activistes de diferents moviments socials. 

L’acusació, formada per la Generalitat de Catalunya, la Mesa del Parlament i el sindicat ultradretà Manos 

Limpias, va fer una passa més enllà i va elevar el presumpte delicte a la figura d’Atac Contra les Altes 

Institucions de l’Estat, fet que va ocasionar que les encausades fossin jutjades a l’Audiència Nacional, 

enfrontant-se a peticions de fins a vuit anys de presó. En aquest judici a l’Audiència Nacional, de 5 dies 

de durada en tres etapes entre abril i maig del 2014, les persones encausades i les seves famílies i 

amistats van patir un important desgast emocional i econòmic.  

A la sentència de l’Audiència Nacional, feta pública el 7 de juliol del 2014, les encausades van ser 

absoltes. La sentència, a més, criticava durament el dispositiu policial emprat aquell dia i reconeixia a les 

persones un dret fonamental, el dret a manifestació. 

Com a resposta a la sentència absolutòria, la Fiscalia, el Parlament de Catalunya i la Generalitat van 

presentar un recurs davant del Tribunal Suprem que, un cop resolt, en sentència feta pública el 17 de 

març del 2015, condemna 8 de les persones encausades a 3 anys de presó sense un nou judici, és a dir, 

vulnerant-los el dret a defensar-se. Aquesta nova sentència és del tot inaudita ja que el Tribunal dels 

Drets Humans d’Estrasburg diu que no es poden condemnar fets que han estat absolts sense la 

celebració d’un nou judici). Alguns dels fets provats segons la sentència del Tribunal Suprem són: 

• “... recriminaron las políticas de recorte de gasto y dijeron a un parlamentario que no les 

representaba”, ”... se interpuso con los brazos en cruz ante los parlamentarios y siguió al 

diputado autonómico señor López i Tena con las manos alzadas, gritando las consignas de la 

reunión”.  

• “Es, por tanto, en ese clima coactivo, en esa atmósfera intimidatoria (...) Y es en ese contexto en 

el que las acciones protagonizadas por algunos de los acusados adquieren significación penal.” 

 

A l’Estat Espanyol, és la primera vegada que es condemna a una persona per fets 

col·lectius i no pel que ha fet individualment. 
 

Davant d’aquesta situació, les persones condemnades han demanat l’indult al Ministerio de Justicia, en 

escrit del 12 maig del 2015, com a única via legal de què disposen ja per evitar l’entrada a presó. 


