
MOCIÓ DE CRIDA PREMIANENCA EN NOM DE FORA DE
CÀMERA I ALERTA SOLIDÀRIA DE SUPORT A EN ROGER I
DE REBUIG A LES PETICIONS DE PRESÓ QUE SE LI
DEMANEN.

El passat 31 d’agost es va fer públic que el proper 4 d’octubre és la data fixada
per al judici a en Roger, veí de Premià, pel cas conegut com a “Fora de Càmera”.

La Fiscalia espanyola i l’advocat particular de dos agents de la Policia Nacional li
demanen 3 anys de presó acusant-lo d’atemptat contra l’autoritat. Dos agents a
qui també es jutjarà, acusats d’agredir en Roger en la seva detenció, amb una
petició de 4 anys per part d’Alerta Solidària.

Els fets es remunten a l’11 de novembre de 2017. Després d’una manifestació de
solidaritat antifeixista, van detenir en Roger acusant-lo de desobeir l’autoritat al
demanar-li que s’identifiqués.

Tal com expliquen el grup de suport a en Roger “Fora de Càmera” i l’organització
antirepressiva Alerta Solidària, el van entrar a la Jefatura de la Policia Nacional
de Via Laietana, i mentre era envoltat per diversos agents el van canviar de racó
dient “aquí no, que hay cámaras”. Aleshores va començar, entre quatre i cinc
agents, la pluja de cops al cap, pit, cames i peus. Mesos més tard la Jefatura
informarà que totes les imatges disponibles ja han estat esborrades. Moment en
que el jutge, que ja havia intentat tancar la instrucció sense tenir en compte la
denuncia de tortures i maltractaments, clou finalment tot l’expedient.

L’acusació inicial a en Roger per desobediència va passar a ser per atemptat a
l’autoritat. De ser agredit a agressor. Finalment, s’aconseguia portar a judici els
dos agents de la Policia Nacional per els presumptes maltractaments a què el
van sotmetre a la Jefatura, però es mantenia també l’acusació a en Roger,
demanant-li primer dos anys de presó, i augmentant ara la petició a tres anys.

Mentre en Roger i la seva advocada denuncien que se’l detingués amb el fals
pretext de resistir-se a mostrar la seva documentació, per després colpejar-lo,
provocant-li ferides acreditades en informe mèdic, els agents i la fiscalia
qualificaven de delicte greu la suposada negativa a identificar-se, quan li estaven
retorçant el braç per darrere l’esquena i materialment no podia treure´s la
documentació de la butxaca.

És un cas més de la repressió i injusticia continuada que no podem deixar
passar. Tota la solidaritat i el suport a en Roger i el seu entorn, així com a la



resta de milers de persones represaliades, que malauradament cada cop són
més.

Per totes aquestes raons proposem al ple l’adopció dels següents
acords:

1. Expressar tota la nostra solidaritat i suport a en Roger i el seu entorn
davant les peticions de pena que se li demanen, que suposarien la seva
entrada a la presó.

2. Manifestar el nostre rebuig a les peticions de pena de tres anys de presó
que li demanen la Fiscalia espanyola i l’advocat dels agents de la Policia
Nacional, que considerem totalment injustes, injustificades i
desproporcionades.

3. Expressar el nostre suport a en Roger, el seu grup de suport i a Alerta
Solidària davant el judici a què han portat els agents de la Policia Nacional
acusats d’agredir en Roger en la seva detenció, i el nostre desig d'aclarir
els fets ocorreguts i depurar les responsabilitats pertinents.

4. Ratificar la nostra condemna als múltiples casos de repressió contra la
ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat
d’expressió.

5. Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Ministeri de l’interior, a Alerta Solidària i al
grup de suport Fora de Càmera. Difondre aquests acords i l’aprovació de
la moció a través de tots els mitjans municipals

Premià de Mar, 4 d’octubre de 2022.
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