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Demanen vuit anys de presó a un
estudiant de Vic per la vaga del 21-F
Posen en marxa un grup de suport per denunciar el muntatge policial i la "causa
general contra l'independentisme"

Durant la roda de premsa de presentació del cas de Pol Serena | Twitter @Pol_Absolucio

El 21 de febrer de 2019, centenars de persones es van adherir a la vaga convocada per la
Intersindical-CSC com a protesta al procés judicial dels presos polítics. Entre els manifestants hi
havia centenars de joves, i també en Pol Serena, un jove de Mataró que estudia a Vic, i que va
protestar pels carrers de Barcelona. Mesos després de les concentracions arreu del país, el jove
va ser detingut i va estar durant 24 hores a la garjola després d'una investigació dels Mossos.
Està acusat de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, agressió a l'autoritat i ocupació de les
vies públiques. La Fiscalia li demana una sanció econòmica de 1.080 euros per unes suposades
lesions al cos antiavalots i una condemna de 8 anys de presó: 4 per desordres públics i 4 per
atemptat contra l'autoritat. "Una petició absolutament desproporcionada per, suposadament, haver
ferit tres agents de la Brimo amb una ampolla de plàstic", puntualitzen en una nota.

??Iniciem la campanya d'en Pol Serena, un jove mataroní encausat per manifestar-se i ser
independentista.
?Estem a l'espera de la data d'un judici on li demanen 8 anys de presó.
??Per l'absolució i l'amnistia d'en pol i tots els encausats! pic.twitter.com/NSDcDVjFpA
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? Pol Absolució (@Pol_Absolucio) February 20, 2021
Aquesta setmana ha començat la campanya PolAbsolució per donar a conèixer el seu cas, que
consideren un muntatge policial. Aquest dilluns es va presentar en una roda de premsa a la plaça
de la Noguera de Vic. Des del grup de suport remarquen que es va iniciar aquesta persecució
contra el jove pel simple fet "de ser pèl-roig i fàcilment identificable".
El judici contra en Pol és el 18 de juliol. Des del grup de suport consideren que és fruit de les
eines repressives de l'estat i que el seu cas "s'emmarca dins d'una causa general contra
l'independentisme". "Lluny d'atemorir-nos ens fa prendre consciència de les arrels franquistes
enquistades al règim del 78 i ens encoratja a seguir en la lluita per l'alliberament nacional i social
dels Països Catalans", afegeixen.
Amb aquest cas, la campanya també té per objectiu donar a conèixer "una situació injusta que
estan vivint molts joves" a Catalunya. Xifren en gairebé 3.000 casos els joves encausats en els
últims anys "a favor de la llibertat, els drets i la sobirania" de Catalunya.
"La solució del conflicte no arribarà pels atemoriments i les actuacions desmesurades de forces
policials contra l'independentisme, sinó amb la fi de la repressió, l'amnistia de totes les persones
encausades i el dret a l'autodeterminació de la ciutadania de Catalunya", conclouen en la nota.
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