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Dos membres del Silenci,
denunciats tres vegades per la
policia espanyola a Madrid
Lluís Pastrana considera que els agents estaven nerviosos perquè havia de
passar el ministre Grande-Malaska i no ens volien allà"

Lluís Pastrana introduint les denúncies dins de l'urna de l '1-O davant dels agents de policia. | Cedida

La policia espanyola ha tornat a denunciar els membres de l'acció reivindicativa "Silenci, rebel·leuvos", que porten a terme uns tarragonins a tocar del Tribunal Suprem, on s'està celebrant el judici
de l'1-O. Aquesta vegada, els agents han denunciat l'impulsor de l'acció, Lluís Pastrana, i una
persona que era el primer dia que hi participava a Madrid.
Pastrana ha explicat a NacióTarragona que els agents de policia estaven força nerviosos i que els
van denunciar fins a tres vegades, dues per desobediència i una per "faltar al respecte als agents
de l'autoritat". Segons el denunciat, els policies estan neguitosos perquè per allà havia de passar
el Ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska i "no ens volien allà".
L'acció de protesta que porten a terme cada dia és creuar repetidament el pas de vianants que hi
ha davant del Tribunal Suprem, quan el semàfor està en verd, fins al final de la mitja hora de silenci.
Sobre les denúncies, Pastrana lamenta "les mentides" de la policia espanyola, ja que "diuen que
estàvem dins del perímetre de seguretat que hi ha establert al TS" quan, segons ell, "no hem
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canviat de lloc i ho fem sempre des del mateix punt". A més, rebutja les falses acusacions
perquè "diuen que també estàvem provocant que més persones s'afegissin a la protesta per
enfrontar-nos als agents".
Per protestar per l'actuació policial, els dos denunciats van introduir les tres denúncies en una
urna com les que es van fer servir l'1-O, que prèviament havien deixat a prop seu. "Això tampoc
ha agradat massa als policies", ha expressat Pastrana.
Les denúncies, segons el mateix impulsor de l'acció de protesta, podrien arribar als 600 euros de
sanció, si es fa per la via administrativa però no descarten que alguna acabi per la via penal.
Pastrana ja va ser denunciat per la policia espanyola per desordres públics el passat 27 de
febrer.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/31210/policia/espanyola/denuncia/membre/silenci/d
esordres/publics/madrid) Segons el col·lectiu, els agents van intentar "físicament impedir l'acció,
arrabassant-nos part dels cartells i amb un destacament de policies totalment desproporcionat,
que ens triplicava en número" i quan ja acabaven l'acció de protesta silenciosa, "un cap del
destacament de la policia espanyola va comunicar, exclusivament a Pastrana, que se'l
denunciava"
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29962/lluis/pastrana/agents/arrossegat/ferme/sortir/parroquia) .
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