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Dues independentistes de l’Hospitalet 
de Llobregat al punt de mira judicial 

 

Activem la solidaritat! 

L’onada repressiva contra l’independentisme, que té un recorregut molt llarg durant la història, 

no s’ha aturat amb l’empresonament i exili dels polítics que tots coneixem. Compta amb 

centenars de persones encausades a l’espera de rebre una multa administrativa o una 

condemna judicial. Casos ordits en comissaries i jutjats que responen en defensa de l’Estat i no 

de la gent. No per protegir drets fonamentals, com el de manifestació, sinó al contrari, per 

reprimir tota mena de protesta per tal que, mitjançant la por a la represàlia, ens acabem 

resignant a acceptar l’estat d’excepció i una unitat d’Espanya imposada. 

En aquest context, dues veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, activistes de diversos col·lectius i 

moviments de la ciutat, han estat denunciades per agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

per haver participat en les protestes del dia 25 de març, en què la mobilització espontània 

prengué els carrers arran de la detenció, a Alemanya, del President legítim Carles Puigdemont. 

Es produïren moments de molta tensió amb càrregues policials i nombrosos ferits. La policia 

catalana, sota ordres del 155, colpejava de valent amb una desproporció que ens torna a 

recordar on vivim, mentre les elits i el govern de Madrid festejaven la detenció del President.  

Enjudiciament sense garanties 

L’acusació en la instrucció del cas de les dues veïnes de l’Hospitalet s’ha fet per la presumpta 

comissió d’un delicte de desordres públics. Però el jutjat de Barcelona, en comunicar a les parts 

l’obertura de la fase final del procediment, ha inclòs el delicte d’atemptat a l’autoritat. 

Imputació que no constava en actuacions anteriors, que ha causat sorpresa i clara indefensió, 

i que ha provocat el conseqüent recurs de revisió. Basat, aquest, en preceptes de tractats 

internacionals de drets humans però també en articles de la seva sagrada Constitució. A dia 

d’avui, en comptes de rebre resposta al recurs presentat, les dues persones afectades han rebut 

la comunicació que el procediment segueix endavant. Constituint així un nou abús que 

incrementa la sensació, o més ben dit, que reafirma la certesa, d’estar davant d’un nou procés 

polític. En el qual, la voluntat d’escarni, amb la justificació no declarada de salvaguardar la unitat 

d’Espanya i el règim del 78, s’imposa davant qualsevol impediment encara que aquest sigui tan 

important com el respecte al dret fonamental de tenir un procés i un judici just. 

Des del Grup de Suport, conscients de l’excepcionalitat en la que vivim, i de les moltes 

irregularitats i abusos que patim, volem expressar tot el nostre suport a les companyes Laia i 

Lluís. Estem amb elles passi el que passi i sobretot, demostrant-los a elles però també al conjunt 

del país, que les qui hem decidit exposar-nos a la repressió per la justa causa d’aconseguir un 

país lliure i més just, no ens deixarem vèncer per la por, ni els cops de porra ni cap amenaça de 

multa o de presó. 

Hem pres els carrers per ser lliures. I res ni ningú ens ho impedirà! Volem, i som, República!  

 


