ABSOLUCIÓ PARCIAL de la MÒNICA
CONDEMNA INSUFICIENT del GIE
Avui dijous 7 de novembre del 2013 la Secció Segona de l'Audiència Provincial de
Barcelona ha absolt a Mònica, membre dels moviments socials de Terrassa, dels
delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions pels quals havia estat jutjada. Però
l'ha condemnada a pagar 700€ per una “falta de respecte i consideració”, per una
“falta de maltracte d'obra” i per una “falta de lesions lleus” als agents de l'autoritat i a
pagar el 60% de les despeses judicials.
Alhora l'agent n.153 de la policia municipal de Terrassa, adscrit al GIE(Grup
d'Intervenció Especial), ha estat condemnat a pagar 450€ per la falta de lesions
per la qual se'l jutjava i a un 10% de les despeses judicials, però absolt del
delicte de tortures i del delicte contra la integritat moral. L'agent n.272, que va
ser acusat i jutjat pels mateixos fets, ha estat absolt de la falta de lesions, del delicte de
tortures i del delicte contra la integritat moral.
La valoració que hem de fer de la sentència, en general, és més negativa que
positiva. Es tracta d'un text ple de prejudicis, en el que es criminalitza a la Mònica pel
fet de ser membre dels moviments socials i es banalitza i menysprea la possibilitat de
què fos víctima d'un delicte de tortures.
Pel què fa a la part que afecta a la Mònica, el poc de positiu que té és l'absolució
dels delictes que l'acusaven i jutjaven, fet que evita el perill que comportava la
possibilitat real d'un ingrés a presó, però sobretot, el més important és que dóna una
part de raó tant a la Mònica com a la campanya de suport i denúncia. Però tenint en
compte que el que la campanya exigia era una absolució total i que no ha estat així
perquè finalment ha estat condemnada per tres faltes lleus, fa que no puguem
estar gens satisfetes.
En relació al que afecta als agents de policia, cal remarcar com a positiu que és la
primera vegada que és condemna a un agent del GIE de la Policia Municipal de
Terrassa i això significa un pas endavant en la lluita per la fi de la impunitat i la
violència policial, alhora que dóna la raó a la campanya de denuncia pública
realitzada i és un fet rellevant de cara a que l'Ajuntament prengui mesures que fins ara
no prenia perquè no hi havia condemna. Però no podem estar contents de cap manera
amb la condemna als policies del GIE perquè només s'ha condemnat a un dels dos
policies agressors, perquè la condemna per lesionar a Mònica és tan baixa que és
un insult al sentit comú i una vergonya per la nostra societat que fer mal a les persones
surti tan fàcil i amb penalitzacions tan lleus, ja que l'agent 153 ha estat condemnat a
pagar 100€ per colpejar a la Mònica fent-la caure enrere, la mateixa acció que va
causar la mort de Jonathan Carrillo dos anys després, i perquè la condemna
només ha estat per les lesions.
Per tot això, volem fer públic que estem completament en desacord amb el resultat de
la sentència i que per aquest motiu ja ens hem posat en contacte amb els advocats per
tal d'iniciar el procediment legal per recórrer a aquesta resolució.
Seguint amb la nostra actitud inconformista i desobedient davant les injustícies i els
abusos de poder informem que la campanya GIE Dissolució continuarà activa fins
assolir el seu objectiu.

Per finalitzar volem agrair a totes les persones i col·lectius el suport i solidaritat rebut
durant tota la campanya fins a dia d'avui. I informem que continuem en peu de guerra
amb la convocatòria de demà a la qual us convidem a totes a assistir:
MANIFESTACIÓ CONTRA ELS ABUSOS DE PODER, demà divendres 8 de
novembre, sortida de l'estació de Renfe de Terrassa a les 19:30h de la tarda.

