
MANIFEST de les Assemblees 15M de Barris de Barcelona de : Sant Andreu de Palomar, ......
(relació d´Assemblees adherides)

Estem sortint al carrer, ens estem mobilitzant, manifestant, etc., per frenar els retallades antisocials que 
estem patint a mans dels qui prioritzen els seus beneficis. La seva riquesa és la nostra misèria, i és  
contra això que lluitem. I és per això que rebem la repressió.

La criminalització de la dissidència, l'expansió del sistema penal i les situacions d'abús policial com a 
respostes  davant  la  crisi  econòmica  a  Catalunya  han  estat  tant  escandaloses  que  ha  portat  a 
l'elaboració d'un informe per part de l'OSPDH (Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la 
Universitat  de  Barcelona)  i  a  la  seva  presentació  davant  del  COMITÈ  EUROPEU  PER  A  LA 
PREVENCIÓ  DE  LA TORTURA I  ALTRES  TRACTES O  PENES INHUMANES  O  DEGRADANTS 
(CONSELL D'EUROPA).

Aquest informe ha estat suscrit per :
-GRECS (Grup d'Investigació sobre Exclusió i Control Social de la Universitat de Barcelona)
-Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denuncia de la Tortura
-Comissió  de  Defensa  dels  Drets  de  la  Persona  i  pel  Lliure  Exercici  de  l'Advocacia  del  Col·legi 
d'Advocats Barcelona
-Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans.
-Federació d'Associacions de Veïns i Veines de Barcelona (FAVB)
-Associació Memòria contra la Tortura
-GRAFIC (Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i Migracions)
-Observatori DESC
-Institut de Drets Humans de Catalunya
-Associació Dones Juristes 
-i les Assemblees 15M de Barris de Barcelona que subscriuen aquest Manifest

En aquest informe es detallen i denuncien les situacions més greus. Volem ara denunciar un altre tipus 
d'actuacions dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana :
-Innumerables  denuncies  administratives  desproporcionades  per  repartir  i  encartellar  propaganda 
d'activitats socials, en molts cassos passades posteriorment a la via penal.
-Assetjaments administratius a entitats socials (requeriments de permisos, compliment escrupolós d
´ordenances municipals, etc.).
-Identificacions indiscriminades, sense identificació dels suposats agents, per imaginada participació en  
actes d´àmbit social, recollits en la Constitució.
-Detencions,  en  les  mateixes  circumstàncies  anteriors,  i  empresonaments  sense  cap  mena  de 
justificació legal.
-Costos econòmics desproporcionats de cara a aconseguir la submissió dels ciutadans.

Tot això ho fan mentre, al mateix temps, polítics i empresaris se salven el cul mútuament. Els grans lladres 
(Millet, Montull, Fainé, etc.) segueixen lliures i són protegits per la policia, com quan assenyalem a La Caixa 
com el que és, una de les màximes culpables i responsables de la misèria que vivim. A ells ni els jutgen, a  
naltros  ens  condemnen  d'entrada.  Rescaten  bancs  mentre  enfonsen persones.  Això  que  vesteixen  de 
democràcia no és res més que la dictadura dels bancs i dels mercats, la democràcia de CiU i els seus amics 
banquers, empresaris i especuladors: el capitalisme.

Per tot això EXIGIM:
-La depuració de les responsabilitats polítiques del Govern de la Generalitat de Catalunya i del seu 
President ARTUR MAS, com a màxim responsable.
-La dimissió i  encausament judicial  del màxim responsable polític del Departament d´Interior, FELIP 
PUIG.
-La dimissió i l´encausament dels caps policials del Departament
-La dimissió i  depuració de responsabilitats polítiques d´Alcaldes i  Regidors de Districte de ciutats, 
barris, vilas i pobles de Catalunya, implicats en aquests fets.

I alhora, fem una crida a les assemblees a fer un pas endavant. No només hem d'exigir, sinó també 
prendre amb les nostres pròpies mans, assenyalar els culpables com molt bé han fet les companyes 
de Sants perseguint els regidors, i començant a construir solucions des de nosaltres i per a nosaltres.  
Ni els volem ni els necessitem!


