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Al nostre país estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt 
durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha 
assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Pràctiques d'enriquiment personal que 
que han provocat la fallida de caixes, precarització de condicions laborals fins a extrems que 
s'acosten a l'escalvatge, contractes bancaris en què s'estafava gent gran sense miraments, 
infinitat de casos de corrupció en pràcticament tots els partits polítics,... cap dels seus 
responsables ha patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com han 
patit altres sectors de la societat. 
 
Actualment 660.000 catalans no tenen feina, l’habitatge és inassequible per a molta gent, 
moltes famílies no poden tenir garantits els subministraments bàsics o una alimentació 
adequada i passen a dependre de l'assistencialisme dels serveis socials, les entitats socials es 
veuen desbordades davant l'augreujament de les situacions d'emergència,... 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 afecten d'una manera especial també 
als joves, amb xifres alarmants d'atur juvenil, col·locant-los en una situació de vulnerabilitat i 
amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, alguns joves es mobilitzen i 
surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa manera que ho van fer 
els seus familiars anys enrere. 
 
Constatem, però, que 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 drets col·lectius, i al Penedès en són testimonis les víctimes de la repressió per causes 
com el Cas Expert, ja exposat en aquest Ple, l'organització del Multireferèndum, el Cas 
Montoro a Vilanova o els 3 del Vendrell, entre tants altres. 
 
Avui exposem dos casos que, per la proximitat dels seus judicis, mereixen la solidaritat de 
tots aquells qui creuen en el dret a manifestació, a la defensa dels drets socials i col·lectius i 
a la lliure expressió de la disconformitat amb el sistema. 
 
 
CAS “ELS TRES 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 pel govern de 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 de 
Catalunya, tancada per la policia, van decidir anar a alguna altra estació de metro. De camí, 
van preguntar a un Policia Municipal sobre l'obertura o no de les estacions properes i 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 joves. 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€. 
 
Els tres joves han manifestat en tot moment la seva absoluta innocència, afirmant 
constantment 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 que se'ls 
imputen i tampoc hi ha fotografies ni filmacions que els puguin inculpar, malgrat dos dels 
establiments comercials siguin entitats financeres que tenen càmeres de seguretat. 
 
 
CAS “MONTORO” (VILANOVA I LA GELTRÚ) 
 
A Vilanova i la Geltrú, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu del 25 de  maig del 
2014,  es va programar, quatre dies abans, un acte de campanya del Partit Popular a l’edifici 
del  Pòsit de Pescadors. En aquest acte hi havien de participar  el candidat Sr. Fisas , la 
presidenta del PP català Alícia Sánchez Camacho i el Ministre d’Economia Cristóbal  
Montoro. 

Es va convocar una concentració a l'entrada de l'edifici per tal d’evidenciar el  desacord 
general amb les polítiques antisocials del govern central. En lliure exercici del dret a 
manifestació, hi varen acudir persones de diversos col·lectius de la ciutat: Iaioflautes, el 
Casal Popular, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i d’altres. 

La concentració es va desenvolupar en absoluta tranquil·litat fins que, en acabar l’acte, tal i 
com recullen els informes dels mossos d'esquadra; el servei propi de seguretat dels dirigents 
del partit va decidir trencar el protocol prèviament establert i passar pel mig del grup de 
manifestants, fet que va provocar moments de desconcert i tensió i va posar en risc la 
seguretat de manifestants i vianants. 
 



La reacció dels concentrats, en fer palès el seu enuig pel perill sobrevingut, va esdevenir 
ràpidament motiu de repressió desmesurada i desproporcionada, així com judicialment 
criminalitzada. 
 
Arran de tots aquests fets, deu famílies vilanovines pateixen la vivència del llarg procés 
judicial que afecta els seus fills, imputats per faltes de danys, alteració de l’ordre públic, 
atemptat a l’autoritat; unes acusacions que podrien comportar anys de presó. 
 
 
Atès que en aquest moment crucial de la nostra història les expectatives de canvi exigeixen 
noves maneres de fer per tal d’aconseguir un país radicalment democràtic i profundament 
compromès amb les persones i els seus drets. 
 
Atesa la determinació de fer costat als familiars i a totes aquelles persones que legítimament 
exerceixen el seu dret fonamental a expressar la seva disconformitat amb el sistema. 
 
Atès que el dret a manifestar-se en defensa dels drets col·lectius no és cap delicte i que, per 
tant, cap persona pot ser condemanda per participar en la defensa d'aquests drets 
col·lectius. 
 
 
Davant d'aquests fets, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen del Dret de Manifestació i en 
aquest cas expressar la solidaritat amb els joves encausats i els seus grups de suport. 
 
SEGON. Instar al futur Parlament de Catalunya a què doni suport a la reivindicació d’amnistia 
per a les persones condemnades i la retirada de càrrecs a les imputades per actes de 
dissidència i activisme polític. 
 
TERCER. 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 del Cas dels 3 del 
Vendrell, i davant dels precedents d'altres casos semblants que han acabat amb absolucions, 
retiri les acusacions particulars contra els 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 dels 3 del Vendrell,  d'acord amb el 
Principi de la Pressumpció d'Innocència. 
 
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Fiscalia i als Tribunals 
que estiguin tramitant els processos judicials contra els encausats. 
 
 

Marcel Martínez Manyé, Laia Santís Martí i Maria Ferrerons Sánchez 
 

Candidatura d'Unitat Popular 
Vilafranca del Penedès, 11 de novembre de 2015 


