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Suspès el judici contra «Desokupa»
a l'espera de noves acusacions
Les defenses han presentat un recurs per afegir més delictes a l'acusació
d'amenaces i coaccions

Concentració de SAT a les portes del jutjat de Terrassa. | Anna Mira

El judici contra sis persones de l'empresa "Desokupa" ha quedat suspès a l'espera d'afegir noves
acusacions als delictes lleus d'amenaces i coaccions pels quals havien de ser jutjats. El col·lectiu
Solidaritat Antirepresiva de Terrassa (SAT) s'ha concentrat a les portes dels jutjats per donar
suport als veïns que van patir l'intent de desallotjament. Els fets van passar el passat 28 de
novembre quan un grup de persones van intentar desallotjar de manera il·legal un habitatge
ocupat a la carretera de Rellinars de Terrassa.

Les companyes de la casa okupada que van intentar desallotjar il?legalment ens tindran al seu
costat sempre que faci falta i, així, totes juntes i organitzades, farem front a la repressió i
defensarem el dret a un habitatge digne. pic.twitter.com/fUcdwszw9N (https://t.co/fUcdwszw9N)
? SAT-Terrassa (@SATterrassa) 28 de novembre de 2018
(https://twitter.com/SATterrassa/status/1067788847734509568?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/68010/suspes/judici/contra/desokupa/espera/noves/acusacions
Pàgina 1 de 2

Aquest dimarts 26 de març fins a sis persones de l'empresa s'han assegut al banc dels acusats
per delictes d'amenaces i coaccions. No obstant això, les defenses han presentat un recurs al
tribunal per incloure altres delictes a l'acusació, recollits també a l'atestat policial dels Mossos
d'Esquadra. En concret, els membres de "Desokupa" van cometre el delicte d'usurpació de
funcions, perquè es van fer passar per policies amb plaques falses per poder entrar al pis, també
van fer un intent d'entrar a l'immoble amb una radiografia i van comentre un delicte de
calúmnies per donar informació falsa de l'interior de l'immoble.
Així, el recurs presentat per les defenses ha aconseguit aturar, de moment, el judici a l'espera de
conèixer si el jutge inclou els altres delictes a la causa. Aleshores s'iniciaria un procediment penal
i una instrucció completa per esclarir els fets.
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