GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-SP-AMUNT de suport a Marcel Vivet i de rebuig a
la sentència de l'Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó
El passat 16 de juny a la secció 21a de l’Audiència Provincial vam conèixer la terrible
sentència de 5 anys de presó per al Marcel Vivet per exercir el seu dret de participació
en una manifestació el 29 de setembre de 2018 a Barcelona. Una manifestació que va
ser convocada en resposta a l'homenatge organitzat per Jusapol el mateix dia a favor
dels policies nacionals que havien actuat durant els fets de l'1 d'octubre.
Un altre cop ens trobem davant d’una justícia espanyola que utilitza el seu poder per
discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i
l’exercici de drets fonamentals com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el dret
a la protesta. La mateixa justicia que ha condemnat rapers, cantants i artistes, la
mateixa que permete a un home matar les seves filles, mentre empresonen una mare
per protegir els seus fills del seu maltractador. La mateix justícia que va assassinar en
forma de suïcidi a un home de Sants a qui anaven a desnonar.
Atenent que la generalitat de Catalunya ha actuat com a acusació particular demanant
4 anys, 9 mesos i 1 dia de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.549
euros.
Atenent que en el redactat de la sentencia, malgrat el magistrat reconeix que no hi ha
imatges que acreditin l’acusació i considera que només amb la declaració de l’agent
n’hi ha prou per imposar la sentència condemnatòria, el jutge li imposa la màxima pena
que demanàven les acusacions.
Atenent les darrers informacions de fets gravíssims que ha denunciat la defensa
de Marcel Vivet, representada per advocats d’Alerta Solidària, segons la qual el
mateix agent dels Mossos d’Esquadra que va acusar-lo a ell en seu judici d’haver-lo
agredit durant la manifestació, també va acusar dels mateixos fets un altre noi.
Atenent que aquesta denuncia posa de manifest que les acusacions plantejades per la
Generalitat de Catalunya, que han acabat amb una condemna de 5 anys per en Marcel
Vivet, es basen en el testimoni d’un agent que va mentir deliberadament en seu judicial
per condemnar-lo, una falsedat que ja venia del redactat policíal que es va fer servir en
el seu moment per encausar-lo mesos després de la manifestació.
Atenent que aquests fets tant greus posen en risc els drets fonamentals que haurien
de defensar les institucions democràtiques del nostre país.

Per tot això, el grup municipal de la CUP Torelló- Som Poble proposa al Ple de
l’Ajunatment de Torelló adoptar els següents ACORDS

PRIMER.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport al Marcel, la família i amistats
davant d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en els
propers mesos a la presó.
SEGON.- Rebutjar de forma rotunda i contundent la condemna de l'audiència
provincial de 5 anys de presos i 2000 euros de multa a Marcel Vivet

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que es retiri com acusació
particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació. I en
el cas que es presenti recurs a la sentència de presó de Marcel Vivet, la Generalitat es
retiri com acusació particular.
QUART.- Exigir el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a
totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret de manifestació és un d’aquests
Drets Fonamentals als quals no renunciarem de cap de les maneres.
CINQUÈ.- Condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera
especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat
d’expressió.
SISÈ.- Demanar una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

