
COMUNICAT  DE  PREMSA 

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, juntament amb l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets 
Humans (ACDDH) volem expressar el nostre rebuig i indignació per la 
intervenció policial que va tenir lloc a la Ciutat de la Justícia el passat dia 6 
d’octubre de 2011.  

Aquell dia diverses persones, denunciades en el procediment seguit davant de 
l’Audiència Nacional pels fets ocorreguts davant del Parlament de Catalunya el 
passat mes de juny, havien comparegut voluntàriament per tal de posar-se a 
disposició del Jutjat en funcions de Guàrdia de Barcelona, tot esperant instruccions 
del Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 de Madrid. En una actuació totalment 
injustificada i desproporcionada, una cinquantena d’agents anti-avalots del cos de 
Mossos d’Esquadra van irrompre a la Ciutat de la Justícia, fortament armats i dotats 
de vestimenta que impedia la seva identificació, i procediren a la detenció de les 6 
persones que es trobaven a dependències judicials. 

Mentre es practicava aquesta actuació policial, els advocats designats pels 
denunciats i els periodistes presents van ser retinguts i impedits d’exercir les seves 
funcions professionals per part de les forces policials durant un període de temps no 
inferior a 20 minuts. 

Aquesta actuació policial no és solament desproporcionada i injustificada, sinó que 
també ratlla l’absurd més manifest. No és explicable que es practiqués la detenció 
d’unes persones, amb l’excusa de posar-les a disposició judicial com imputats, 
precisament quan aquestes ja havien comparegut voluntàriament a presència 
judicial i havien manifestat per escrit, assistits pels seus advocats, que es posaven 
a disposició del Jutjat Instructor competent, a l’espera de les seves decisions. 

Per altra banda, hem d’assenyalar la il·legalitat del procediment seguit, ja que la 
irrupció en seu judicial es va produir sense el coneixement ni la preceptiva 
autorització de la Jutgessa Degana de Barcelona (articles 547 i 564 de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal), així com de les normes de procediment en matèria de 
detenció contingudes en els articles 486 i 487 i concordants de la mateixa Llei.  

Finalment, hem de denunciar la possible vulneració de drets fonamentals derivats 
de la retenció il·legal d’advocats i periodistes, que en el supòsit dels primers afecta 
directament a l’exercici del dret de defensa dels seus representats, així com a la 
possible vulneració del dret a la llibertat dels imputats, que foren detinguts de 
manera totalment irregular. 

Per tot això,  

Reclamem del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya: 

1. Que obri una investigació per determinar les possibles vulneracions 
denunciades. 

2. Que s’identifiqui a quin nivell del comandament del cos de Mossos 
d’Esquadra es va prendre la decisió d’actuar en la forma exposada. 

3. Que en virtut del resultat de les anteriors investigacions, es depurin 
les responsabilitats que s’escaiguin. 

Barcelona, a onze d’octubre de dos mil onze. 


