
23.-MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, PDeCAT-Demòcrates,
ERC-MES  EN  DEFENSA  DELS  DRETS  DE  L'ADRIÀ  CARRASCO  I  LA
TAMARA CARRASCO

Els Ajuntaments, que són els organismes de govern amb més nivell de proximitat amb la ciutadania,
tenen dintre dels seus objectius el de vetllar per a que es respectin els drets i deures de les persones.
En aquest sentit, una de les vies per aconseguir-ho és fomentant la participació i la convivència
entre les veïnes i veïns, creant els elements que afavoreixin l'expressió de les diverses idees.

Des d'aquesta òptica es contempla amb preocupació els processos oberts contra Adrià Carrasco, veí
d'Esplugues de Llobregat, i Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, als quals pretenen vincular amb
els delictes de rebel·lió, sedició i integració en organització terrorista.

El dimarts 10 d’abril de 2018 la Guàrdia Civil posava en marxa una operació contra els CDR, on va
resultar detinguda Tamara Carrasco. Dins d’aquesta mateixa operació, a Esplugues de Llobregat, la
Guàrdia Civil tenia ordre de detenció contra Adrià Carrasco. Des de llavors, l’Adrià no ha tornat a
casa i s’ha vist forçat a marxar a exiliar-se, per tal de mantenir intactes els seus drets fonamentals.
També veiem com s'han aplicat unes mesures preventives mai vistes i excessives contra Tamara
Carrasco que limiten la seva llibertat de moviment fins al punt d'impedir-li fins i tot visitar familiars
directes a l'hospital. 

Aquestes  vinculacions  delictives  estan  lligades  a  una  campanya  d’atac  i  criminalització  dels
Comitès de Defensa de la República (CDR) i dels seus membres, que pretén crear un marc per
poder legitimar la repressió i posar-los al punt de mira de la persecució política per poder justificar,
també, la persecució judicial. No hi ha hagut miraments en inventar una suposada ''kale borroka" i
en  crear  per  part  de  determinats  mitjans  de  comunicació  relats  interessadament  exagerats  amb
l'afany  de  criminalitzar.  Els  CDR  som  estudiants,  pageses,  bombers,  aturades,  botigueres,
cambreres,  recepcionistes,  professores,  autònomes,  cuidadores,  informàtiques,  cuineres,
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades...

És encara massa propera l'època en que el terrorisme va ocasionar víctimes, a l'Estat Espanyol en
general i a Catalunya en particular, com per a admetre l'ús frívol d'aquest terme sense considerar-ho
una ofensa a les persones que en van ser afectades.

Volem posar de manifest que és pública i notòria la trajectòria personal de la Tamara i l'Adrià i la 
seva integració en el teixit associatiu al Baix Llobregat, tant en entitats de caire social i cultural com
en d'altres de caràcter reivindicatiu i pacífic.

Per totes les raons exposades proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció
dels següents acords:

1. Defensem  com  a  forma  d'acció  política  absolutament  legítima,  la  protesta,  les
mobilitzacions,  la  desobediència  civil  pacífica,  resistent  i  no  violenta,  pròpia  d'una
democràcia madura.

2. Rebutgem les policials desplegats a Esplugues i Viladecans, així com els escorcolls i pressió
policial al que ha estat sotmesa la seva família, per ser desmesurats i excessius. En aquest
sentit  denunciem i  ens  posicionem clarament  en contra  de les  operacions  de l'Estat  que



utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de
la República, vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics de la ciutadania.

3. Demanem que la fiscalia retiri els càrrecs actuals que, de manera evident, no s'ajusten a la
naturalesa de les protestes ciutadanes en les que poden haver participat la Tamara i l'Adrià.

4. Demanem  al  Jutjat  núm.  6  de  l'Audiència  Nacional  que  sobresegui  l'expedient  per  la
naturalesa desmesurada de les acusacions.

5. Fem costat al grup de suport "Adri et volem a casa" i ens sumem a les accions que dugui a
terme.

6. Comunicar aquests acords al grup de suport “Adri et volem a casa”, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a les entitats
municipalistes i als ajuntaments de Viladecans i Esplugues de Llobregat.


