
 LES  PERSONES  SOTASIGNANTS  PRESENTEM  AL  PLE  MUNICIPAL  DE 

L'AJUNTAMENT DE TORTOSA LA SEGÜENT MOCIÓ POPULAR A FI DE DEMANAR LA 

LLIBERTAT D’ANDREU PER A QUE SIGA DEBATUDA I VOTADA.

Estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt durs per al conjunt de la 

població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat 

política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni 

els polítics acusats de corrupció, han patit una persecució tan dura per part de la Justícia com han 

patit altres sectors socials.

En canvi, la legitima protesta social deguda a les retallades de l’Estat de Benestar i les polítiques 

d’austeritat preses pels governs català i espanyol han anat acompanyades de l’enduriment de les 

pràctiques i polítiques punitives.  Ens trobem en una situació d’alarma davant el deteriorament dels 

pilars fonamentals d’un estat social democràtic de dret, pel que fa a l’àmbit punitiu, penal i policial 

del  mateix.  Se  n’ha  fet  ressò  d’aquest  fet  entitats  i  col·lectius  com  el  Síndic  de  Greuges,  la 

Coordinadora per la Prevenció i la Denuncia de la Tortura, i més darrerament, l’Observatori del 

Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona que ha presentat un  informe al 

Comitè per la prevenció de la tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants del Consell 

d’Europa.    

Arran de la vaga general del passat 29 de març, els Mossos d’Esquadra ja han detingut un total de 

100  persones.  4  vaguistes  van  estar  unes  setmanes  en  presó  preventiva  fins  que  l’Audiència 

Provincial va desautoritzar al Jutge i va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. 

En el marc d’aquestes detencions entre el 29 i 30 de maig van ser detinguts cinc jóvens més, entre 

els quals , Andreu i Rubén, dos jóvens catalans que van poder aportar la  documentació necessària 

que demostra el seu arrelament familiar i social i que no hi ha risc de fugida. Amb tot, la jutgessa va 

decretar per a ells presó preventiva.

Andreu,   de 22 anys,  estudiant  d’Enginyeria  Tècnica  Industrial,  especialitat  Electricitat,  a  punt 

d’acabar els seus estudis amb la presentació del projecte final de carrera, i veí de Tortosa, és un jove 

involucrat en la defensa del territori i en diversos moviments socials, tant a les Terres de l’Ebre com 

al barri de Sants a Barcelona, membre del col·lectiu Jóvens de l’Ebre, compromès en la lluita per la 

defensa del riu, la cultura i llengua catalana i en contra de la central i cementeri nuclear i un ferm 

defensor dels drets socials i laborals. 

Andreu es troba encara  actualment  en presó preventiva.  Considerem aquesta  mesura totalment 

desproporcionada , ja que no té en compte la presumpció d’innocència reconeguda a la Constitució i 

castiga l’acusat  abans d’una possible  culpabilitat  i  impossibilita  reparar el  dany ocasionat  si  és 

declarat innocent.



Per tot l’exposat, ACORDEM:

1. Demanar la llibertat immediata d’Andreu Curto Baiges,  que es troba en presó 
preventiva,  ja  que  considerem  que  aquesta  mesura  és  totalment 
desproporcionada.

2. Demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que faci les 
gestions encaminades a aturar la repressió policial exercida contra la ciutadania 
que lluita per una societat  més justa. Ja que accions i  actuacions d’aquesta 
naturalesa no porten a la solució de cap conflicte polític ni social. 

3. Manifestar el nostre desacord en la  criminalització que s’està exercint contra 
Andreu ja que ha de prevaler la presumpció d’innocència reconeguda per la 
Constitució, i Andreu no ha estat jutjat. 

4. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 

NOM I COGNOMS DNI FIRMA POBLACIÓ




