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El jove agredit per la policia a la
Copa de Rei demana ajuda
Jordi Mascort va rebre tot tipus de contusions a la cara Foto: prouatacsestelada.cat

El santvicentí Jordi Mascort, que va ser agredit per la policia nacional ara fa un any per dur una
estelada a l'estadi madrileny del Vicente Calderón durant la final de Copa entre Barça i Althletic de
Bilbao ha iniciat una campanya de micromecenatge al web Tot Suma a través de la Fundació
Catalunya per a poder cobrir les despeses judicials de la querella criminal que ha presentat
contra els agents que el van agredir. Cal recordar que segons resa a la denúncia, Mascort va
ser colpejat durant més de 20 minuts al mateix estadi i posteriorment va ser traslladat al calabós
on hi va passar una nit sense que fos informat que havia estat detingut.

Jordi Mascort és culer de tota la vida. De fet és soci "des de fa 34 anys", un fet per si prou
remarcable si no fos per que a més, Mascort té "35 anys d'edat". Com a aficionat al FC
Barcelona, el 25 de maig del 2012 va fer cap a l'estadi Vicente Calderón de Madrid per animar el
seu equip a la final de la copa del rei, que va disputar contra l'Athlètic de Bilbao. Com gran part
del públic assistent, a més, va xiular l'himne espanyol en reprovació de les activitats del rei en el
seu temps de lleure -les caceres d'elefants- i va brandar una estelada, perquè a més de culer,
Mascort és independentista.

N'hi va haver prou -i la mala sort de seure a última fila- per a que agents de la policia espanyola l'anomenada Nacional- es fixessin en ell i la bandera que duia, i el fessin passar a un passadís
on, segons ell, va ser colpejat i, segons els agents de la policia, va caure per les escales. El
resultat, contusions i la cara desfigurada. El cas és que un fet així no podia quedar en res, i ben
aviat Catalunya Sí , conjuntament amb la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet -d'on és
soci Mascort-, l'implicat i Sergi Vidal -l'amic que l'acompanyava i que va veure parcialment els
fets-, van presentar querella contra els agents policials, al mateix temps que la policia imputava a
Mascort tres càrrecs, resistència a l'autoritat, agressió a l'autoritat i injúries a la corona, a més de
reclamar-li una multa de 6.000 euros i la prohibició, durant dos anys, d'entrar a cap recinte
esportiu "per incitació a l'odi".
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