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Demanen set anys de presó per a un
pallarès detingut en una
manifestació contra la sentència del
procés
Una jornada contra la repressió policial vol divulgar el cas i que Generalitat i
Fiscalia es retirin com a acusació

Imatge de la campanya per absoldre el jove pallarès | Max Castellarnau

La Fiscalia i el Govern demanen set anys de presó a un veí de València d'Àneu, Max
Castellarnau, que el 17 d'octubre de 2019 va participar a Barcelona en una manifestació contra la
sentència als polítics independentistes del procés. Segons el relat de l'acusat, de camí cap a
la mobilització es va creuar amb tres dotacions policials i "sense haver comès cap delicte"
l'haurien agredit i el van detenir per emportar-se'l a comissaria.
Ara se l'acusa de tres delictes que considera que han estat "fabricats" pels Mossos: desordres
públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. El judici està previst pel dia 9 de febrer de 2022 i
ara, per donar a conèixer els fets i demanar la retirada de les acusacions, s'ha organitzat una
jornada per aquest diumenge a València d'Àneu. La jornada també ha de servir per recaptar fons
per lluitar contra l'encausament de Castellarnau. De fet, com a objectius s'han marcat aconseguir
que Generalitat i la Fiscalia es retirin com a acusació; crear una xarxa solidària, connectar amb les
persones encausades i crear una comunitat de suport; i l'absolució de Castellarnau ja que, segons
assegura, "l'atestat és fals" i li pot costar el futur.
Els fets van tenir lloc al Carrer Mallorca 283, entre Pau Claris i Roger de Llúria, al Col·legi
d'Advocats davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Max Castellarnau narra que una
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unitat policial va arribar al carrer Mallorca amb furgoneta, es van desplegar i un dels agents en
veure'l va exclamar: "A ese, a ese!" i tota la unitat va començar la persecució. Un dels policies
hauria disparat una bala de foam sense tocar-lo.
Després d'una corredissa, Castellarnau ha explicat que es va aturar, va aixecar les mans i es va
"rendir". Va pensar que el millor que podia fer era aturar-se i enraonar. Recorda que un agent de
la Brigada Mòbil (BRIMO) es va acostar corrent i el va envestir contra la façana del Col·legi
d'Advocats. El jove narra que el va llençar contra el terra mentre li cridava "¡Te he dicho que te
pares, hijo de puta!" i s'hi va llençar a sobre. Dos agents més dels Mossos i dos unitats
antiavalots de la policia espanyola van arribar fins al punt de la detenció.
Castellarnau recorda el crit de "levántalo" d'un caporal, mentre un agent el va aixecar de terra i
l'hauria etzibat contra la paret. El jove pallarès relata que en aquell moment un agent va fer fora
un testimoni i els tres policies el van llençar a terra. Llavors, dos d'ells li haurien agafat les mans
darrere l'esquena mentre el caporal li hauria aixafa't el cap contra el terra amb el seu genoll.
Max assegura que va demanar pel motiu de la detenció i sense obtenir resposta un altre agent li
va posar les manilles.

? MAXIMO ABSOLUCIÓ! ?
Ajuda'ns a recaptar fons per lluitar contra l'encausament d'un jove innocent, fes una donació a la
plataforma o col·labora amb la Jornada contra la Repressió Policial el proper Diumenge 5 de
desembre de 2021, més informació https://t.co/8KeDociSXB
? Maximo Absolució (@maximoabsolucio) November 25, 2021
El procés judicial ja ha començat i actualment ha superat les dos primeres fases, la d'Instrucció i la
fase intermèdia. Ara s'està preparant per afrontar l'últim tram del procés, la del judici oral que
tindrà lloc a Barcelona el dimecres 9 de febrer de 2022. La jornada de diumenge a València d'Àneu
també ha de servir per recollir possibles proves que algun testimoni dels fets pugui aportar.

Altres notícies que et poden interessar
?
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