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Dos joves amb una con-
demna de 2,6 anys de pre-
só per la seva implicació en
la protesta independentis-
ta que va organitzar Tsu-
nami Democràtic el de-
sembre del 2019 a l’entorn
del camp del Barça es tro-
ben a un pas d’ingressar
en un centre penitenciari
si l’Audiència de Barcelo-
na no ho impedeix.

La condemna que se’ls
va imposar és ferma i en el
tràmit d’execució el mi-
nisteri fiscal ha demanat
l’ingrés efectiu dels dos jo-
ves a la presó. La condem-
na de 2,6 anys és la suma
de dues penes, una d’un

any de presó i una altra
d’un any i sis mesos.

Durant el judici, els dos
joves, veïns de Tarragona,
van explicar que el dia dels
fets van venir a Barcelona
per veure el partit i que,
com que no tenien entra-
da, es van quedar fora del
camp veient el matx en un
bar proper a l’estadi, i van
negar haver protagonitzat
els fets violents que els im-
putava la policia.

L’advocat dels dos con-
demnats es va oposar fron-
talment a la petició de la
fiscalia argumentant el cri-
teri de la individualització
de la pena, ja que cap de les
dues que se’ls han imposat
supera, per si mateixa, els
dos anys, límit en què se sol

suspendre l’ingrés a la pre-
só d’un delinqüent prima-
ri. L’advocat considera que
no es compleixen els su-
pòsits argumentats per la
fiscalia per justificar l’em-
presonament i que els dos
joves estan integrats en la
societat i són molt bons
estudiants.

Si entren a la presó, se-
rien els primers a fer-ho per
motius vinculats al procés
independentista, després
de l’indult dels membres
del govern i líders socials
condemnats pel Suprem.

L’actuació de la policia el
dia de la protesta de Tsuna-
mi al camp del Barça es va
saldar amb catorze detin-
guts. Fins avui s’han dictat,
com a mínim, quatre sen-
tències condemnatòries,
comptant-hi la dels dos jo-
ves de Tarragona. Entre
aquestes condemnes, hi ha
la de Brian Bartés, a qui es
van imposar 1,6 anys de
presó, que no complirà.

Aquest dimecres es jut-
jaran dos joves més pels
fets de Tsunami al Camp
Nou. Es demanen vuit
anys i tres mesos de presó
per a cadascun per delic-
tes d’atemptat i danys. ■
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BARCELONA

Dos condemnats pel Tsunami al
Camp Nou, a un pas de la presó
a La fiscalia demana el compliment efectiu de la pena a dos joves amb una condemna de 2,6 anys
cadascun a Dimecres es jutjaran dos joves més per la protesta a l’entorn del camp del Barça

Un jove amb una pancarta en la protesta convocada per Tsunami al camp del Barça que va
reunir milers de persones i va acabar amb catorze detinguts per la policia ■ ORIOL DURAN / ARXIU
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