CADA DIA QUE PASSA, LA JUSTÍCIA ESTÀ MÉS LLUNY
4 ANYS I MIG SENSE JONATHAN CARRILLO
Aquest 16 de març es compleixen 4 anys i mig sense en Jonathan Carrillo, un jove egarenc
de 26 anys, que va morir després de topar amb 6 agents de la Policia Municipal de
Terrassa. Dues veïnes que van presenciar el que va passar des del balcó de casa seva, van
explicar que la víctima va caure a terra a causa d’un fort cop que va rebre d’un dels
agents.

A l’autor del cop a en Jonathan, se li demana un total de quatre anys de presó. Pels altres
tres policies municipals que eren al lloc dels fets es sol·liciten penes de presó de dos anys i
mig. D’altra banda, a tres professionals de la Mútua que també se’ls acusa d’homicidi
imprudent, tot i que no podrien haver fet res per evitar la mort d’en Jonathan degut a que
els policies no van informar als operaris de l’ambulància que s’havia donat un cop i de la
gravetat d’aquest. Aquesta maniobra judicial ha estat duta a terme l’advocat defensor dels
policies i la fiscalia, que els han volgut implicar en un clar intent d’aigualir i rebaixar la
culpa dels policies en la mort d’en Jonathan.

A desembre de 2012, després d’un llarg procediment d'instrucció, el jutge va suspendre el
judici la setmana abans que es celebrés i va decidir traslladar-lo a l'Audiència Provincial
Barcelona. Des d'aquell aquell moment va començar una nova espera sense horitzó per al
judici, i a dia d'avui encara no hi hagut cap novetat.

Des de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa volem denunciar la violència policial i la
impunitat amb què els cossos policials actuen gràcies al silenci i complicitat de les
institucions públiques de la ciutat, que mai han condemnat públicament actuacions com les
que van acabar amb la mort d’en Jonathan. Considerem que des de l'Ajuntament s'ha
actuat amb un cinisme vergonyós callant i oblidant a la família durant aquests anys,
mentre alhora s'ha gastat diners de tots els ciutadans per pagar un informe forense per
desacreditar la seva acusació o ha posat medalles al cos de policia municipal, evidenciant
així de quin costat està, si bé recentment, en una reunió amb la família d'en Jonathan i
l'advocat d'aquesta, el propi alcalde Jordi Ballart ha afirmat que des del consistori estan
molt interessats en què el judici es celebri el més aviat possible. Tant és així, que s'ha
compromès a parlar amb la Conselleria de Justícia per intentar agilitzar el procediment i ha
assegurat que en breu els serveis jurídics de l'Ajuntament es posaran en contacte amb
l'advocat de la família. Dubtem profundament d'aquest compromís, ja que fins ara en 4
anys i mig no hi ha hagut cap gest institucional, ni a nivell polític ni a nivell judicial, però

esperarem impacients que compleixi amb el què ha dit i que aquestes paraules no se les
endugui el vent.

D’altra banda també hem de denunciar una vegada més la lentitud del sistema judicial,
que afavoreix una vegada més a la policia, i no als ciutadans que pateixen les seves
agressions. Així, cada dia que passa, la justícia està més lluny, ja que a mesura que
passen els anys, a més del què suposa emocionalment per a la família i amics que el cas
es vagi refredant, les condemnes es poden anar reduint, en virtut de les anomenades
“dilacions indegudes” dels procediments judicials, que actuen com a atenuants de les
penes imposades.

Finalment volem manifestar tot el nostre suport a la família de Jonathan Carrillo i
reafirmar que seguirem lluitant perquè no es tornin a repetir abusos de poder i perquè
s’acabi la impunitat. Continuarem denunciant als jutjats i al carrer la mort d’en Jonathan
mentre no es faci justícia. No ens cansarem, no perdonem, no oblidem!
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