Societat | | Actualitzat el 02/12/2020 a les 17:00

El cas de Mireia Comas, vist per
sentència: el seu advocat admet
«bones sensacions» però demana
prudència
La sentència no es coneixerà fins el 18 de desembre però Marc Pérez celebra que
"la fiscal hagi dubtat en comptes d'acusar" i que un testimoni hagi ratificat la
versió de la fotoperiodista

La fotoperiodista Mireia Comas, abans d'entrar als Jutjats de Terrassa aquest dimecres al matí. | ACN

Ha arribat el dia del judici. Després de ser detinguda el 13 d'octubre quan cobria un
desnonament acreditada (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75844/detenen-duespersones-quan-intentaven-aturar-desnonament-terrassa) , Mireia Comas ha declarat aquest
dimecres davant el jutge als Jutjats de Terrassa. La Fiscalia i l'acusació li demanaven un any de
presó i una multa de 170 euros per una presumpta agressió a una agent dels Mossos d'Esquadra.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75863/demanen-any-preso-fotoperiodistadetinguda-aquest-dimarts-desnonament-terrassa) A l'atestat policial, s'afirmava que Comas
"havia encastat contra la paret i l'havia colpejat repetidament l'espatlla".
[noticia]76384[/noticia]
En una sessió que començava a tres quarts d'onze del matí i s'ha allargat fins a un quart de quatre
de la tarda, la defensa de Comas comptava amb un testimoni, mentre que per part de l'acusació
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declaraven quatre Mossos. Un cop acabat el judici, el seu advocat explicava en declaracions a
LaTorre que "les sensacions són bones, però hem de ser prudents". En aquest sentit assegurava
que els judicis "són com els exàmens, pots sortir content i emportar-te sorpreses".
Segons Perez, el perit forense obre la porta a què les lesions presentades per l'agent que deia
ser agredida per Comas "poden ser compatibles amb la detenció i no tant amb els cops que deia
haver rebut". A la primera compareixença davant del jutge, la presumpta víctima va declarar que
l'agressió de la fotoperiodista li havia causat una baixa quatre dies. Comas i el seu advocat, Marc
Pérez, asseguren no tenir constància del document que ho acrediti, neguen els fets i parlen de
"contradiccions entre l'atestat i la declaració".
[noticia]75931[/noticia]
A més, es mostrava satisfet perquè "un testimoni ha ratificat la versió de la Mireia, reconeixent el
contacte físic ínfim fruit de la tensió però en cap cas una agressió". El paper del fiscal, deia, ha estat
"molt correcte i s'ha dedicat a dubtar de tothom en comptes d'entestar-se en acusar". La
sentència es coneixerà el 18 de novembre.

?EN DIRECTE | @mireiacomas (https://twitter.com/mireiacomas?ref_src=twsrc%5Etfw) entra als
Jutjats de #Terrassa (https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
acompanyada del seu advocat. Entre crits de suport i forta expectació, es dirigeix a declarar.
Fiscalia li demana un any de presó i una multa acusada d'agredir una agent de Mossos;
?@marcsolev (https://twitter.com/marcsolev?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/uRd7wExp4r
(https://t.co/uRd7wExp4r) pic.twitter.com/7phT7anrqY (https://t.co/7phT7anrqY)
? LaTorre (@torrepalau) December 2, 2020
(https://twitter.com/torrepalau/status/1334072124324057090?ref_src=twsrc%5Etfw)
Concentració i forta presència policial a la porta dels Jutjats
Les dues acusades no han estat soles. Una trentena de persones s'han concentrat a les portes
dels Jutjats de Terrassa per demanar la seva absolució. Han penjat dues pancartes a l'exterior de
l'edifici on s'assegurava que "el dret a la informació i a un habitatge digne anaven a judici" i
instaven a "deixar treballar als fotoperiodistes.
I tot això, davant d'un fort dispositiu policial, reforçat respecte a l'habitual. Una dotzena d'agents
uniformats, però també d'ARRO -alguns, fins i tot, amb armes llargues- controlaven els accessos
al Jutjat. No s'han registrat incidents.
[noticia]75863[/noticia]
[noticia]75857[/noticia]
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