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Mobilització a Sant Andreu per
l'absolució de Roger i Mercader
Als dos vaguistes els demanen dos i sis anys de presó per la seva participació en
piquets a la vaga general del març del 2012

Capçalera de la manifestació per l'absolució de Roger i Mercader Foto: Clara Jorquera

Més de 200 persones s'han reunit aquest divendres a la plaça Orfila, al barri de Sant Andreu de
Barcelona, per reclamar l'absolució dels dos veïns encausats arran de la vaga general del 29-M del
2012. Tres anys després, el proper dia 30 de juny tindrà lloc el judici, en el qual Roger s'enfronta a
una petició de sis anys de presó, acusat d'un doble delicte d'impedir el dret del treball i un de
resistència a l'autoritat. Al seu company de lluita, Mercader, li demanen dos anys, acusat també
de resistència.
Els assistents a la convocatòria han recorregut els carrers de Sant Andreu en una marxa en què
denunciaven que els dos imputats, que neguen tots els càrrecs, són ?els caps de turc de tothom qui
lluita contra el sistema capitalista?. Durant la manifestació s'han sentit consignes com ?La lluita
social no és cap delicte?, o ?Violència és no arribar a final de mes?. Els manifestants també
han interpel·lat els veïns i veïnes del barri, dient-los que ?sis i dos anys de presó per participar d'un
piquet informatiu un dia de vaga general no és justícia, se'n diu repressió".
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La protesta ha clos a plaça Orfila, on hi ha hagut un seguit de parlaments. En primer lloc, un dels
integrants del grup de suport ha exclamat que acusar d'atemptar contra el dret del treball a dues
persones que lluiten per defensar els drets dels treballadors ?és cinisme i pornografia jurídica?.
Ha intervingut després un vaguista de Movistar, agraint el suport que va rebre la vaga indefinida
impulsada pels treballadors durant 75 dies. ?Cal força al carrer, és on es pot aconseguir el que
volguem?, ha clamat.

Parlaments a Plaça Orfila, a la cloenda de la manifestació Foto: Clara Jorquera

També ha parlat un altre dels imputats, del barri del Poblenou, per la vaga del 29-M. S'ha referit
a ?l'actuació policial desproporcionada? que va tenir lloc durant aquella jornada de lluita, però ha
assegurat que això ?no ha impedit que seguim sortint al carrer?.
El darrer dels parlaments ha anat a càrrec de Roger Sànchez, un dels dos encausats de Sant
Andreu, qui considera que ?el que fan amb nosaltres com a caps de turc és atacar el dret a
vaga, després d'haver eliminat el dret al treball?. Sànchez ha reivindicat la mobilització al carrer i
ha clos el seu discurs amb una consigna clara: ?La lluita és l'únic camí?.
El proper dimarts 30 de juny tindran lloc dos judicis pels fets de la vaga general del 29 de març del
2012: el de l'Isma i el Dani i també el de Roger i Mercader. Hi ha convocades dues
concentracions a la Ciutat de la Justícia, a les 9 i a les 11 del matí, per donar suport als encausats.
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