
Ja hi ha data pel judici de l'Alex i 
l'Andrea!

Moltes de vosaltres ja sabreu que fa 7 anys aquests dos companys van ser víctimes d'un muntatge policial.

El Novembre de l’any 2009, a Cerdanyola del Vallès, en un carrer cèntric i a plena llum del dia, l'Alex és obligat a 

sotmetre's a un escorcoll corporal sense motiu per la policia. Atès que l'Alex i les persones que 
l'acompanyaven sol·licitaven de manera reiterada als agents que els informessin sobre el motiu de l'escorcoll, 

aquests decideixen, sense donar cap explicació, agredir l'Alex i procedir, de manera inexplicable, a la seva 

detenció, en una intervenció que és qualificada pels testimonis dels fets de molt violenta i totalment 
desproporcionada i injustificada. A l'atestat policial els agents fonamenten la seva detenció al·legant que 

han estat lesionats, acusant-lo d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i d'una falta de lesions.

Dos dies més tard, l'Andrea, que era una de les persones que acompanyava l'Alex i, per tant, testimoni 

directe dels fets, és informada que també ha estat denunciada per haver comès un delicte d'atemptat a 
l'autoritat durant els mateixos fets. Crida l'atenció que l'Andrea no hagués estat detinguda en el moment dels 
fets si, tal com diu l'agent denunciant, havia comès un delicte d'atemptat a l'autoritat. El cert és que l'Andrea és 
una coneguda militant dels moviments socials alternatius de dissidència política al poble.

Amparats sota uns partes mèdics de dubtosa fiabilitat, i sota unes declaracions completament 
manipulades dels agents de policia, són acusats de delicte on la fiscal els demana més de 2 anys de 
presó a cadascun, obviant les incoherències de les acusacions i de les proves presentades pels agents i 

obviant les declaracions dels testimonis que contradiuen la versió de la policia.

Per un cas que se suma a tota la llarguíssima cua que arrossega la repressió política i policial, difonem 
aquest comunicat, no només per exigir l'absolució de les dues encausades, sinó també com un acte de 
conscienciació social, on fem evident que una vegada més, aquest és un dels mètodes que utilitza el poder per 

autoconservar-se, i per frenar moviments socials que qüestionen públicament el funcionament del 
sistema imperant.

Per això us convidem a assistir als actes que tenim organitzats tant a Cerdanyola (lloc dels fets) com a Sabadell 
(lloc on es farà el judici) i que anirem publicitant a través de les xarxes socials, per aconseguir que la difusió sigui
més amplia, perquè se senti ben lluny la veritat, i per fer visible una de les cares amagades de la política 
institucional.

Us convidem també a participar de la CONCENTRACIÓ que hi ha convocada el dia 18 de maig a les 10h
als jutjats de Sabadell on es celebrarà el judici penal de les dues encausades.

ABSOLUCIÓ ANDREA i ALEX!
PERQUÈ NO SÓN ERRORS, SÓN LES EINES DEL SISTEMA


