
 

 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

GRUP MUNICIPAL 
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

 
 
Mireia Monfort Sòria, Regidora  i Portaveu  del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal d’aquest Ajuntament, presenta la següent  
 
MOCIÓ EN SUPORT DE L’EXCARCERACIÓ DE FRANCESC ARGEMÍ 

 

El passat 23 d’abril el jove terrassenc Francesc Argemí, “Franki”, va ser empresonat, en 
compliment de la sentència judicial que el condemna a dos anys i set mesos de presó. 
El delicte que se li imputa és el d’ultratge a Espanya per despenjar la bandera 
espanyola de l’ajuntament de Terrassa durant la festa major d’aquesta ciutat l’any 
2002, enmig d’un clima de protesta per la presència d’aquesta bandera al balcó de 
l’ajuntament.  
 
Recentment, s’han desestimat judicialment el recurs presentat davant l’Audiència 
Provincial de Barcelona, l’indult demanat pels grups municipals de l’ajuntament de 
Terrassa al govern de l’Estat espanyol i el recurs d’empara presentat davant el Tribunal 
Constitucional. En aquest sentit, creiem que aquestes decisions no presenten cap 
justificació ni garantia i, en conseqüència, denunciem la manca de rigor d’aquest 
procés judicial.  

 
 

Davant aquests fets, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 
 
 
1. Expressar el nostre convenciment que aquests esdeveniments qüestionen els drets 
democràtics fonamentals que gaudeixen tots els ciutadans i ciutadanes i que la 
condemna és del tot injustificada ateses les característiques i magnitud dels fets 
succeïts.   
 
2. Manifestar el nostre suport a l’excarceració de Francesc Argemí i demanar a la 
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que actuï diligentment per tal 
que, de forma immediata, se li concedeixi la llibertat condicional i el règim de tercer 
grau. 
 
3. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
 
Olesa de Montserrat a 16 de maig de 2008 
 
 
 
 
 

Mireia Monfort Sória 
Regidora i Portaveu ERC-AM 


