
EL CAS BEMBA
(Plataforma de suport als detinguts el 27S)S)

  Nit de divendres/dissabte del 26/27 de setembre de 2003

Amb motiu del tancament del bar Bemba (carrer Concepció) per part del propietari, els joves
volen acomiadar-se’n de manera totalment espontània i en els moments de més afluència s’hi
concentren unes 200 persones.
Al voltant de la 1 de la matinada hi arriben dos cotxes patrulles municipals i, a continuació,
l’alcalde, qui parla amb els joves; aquests accepten marxar i tancar el bar.
Més enllà es concentren un nombrós grup de policies.
Comencen els aldarulls i els enfrontaments amb la policia municipal (un cos que s’estrena la
mateixa nit, anomenat d’intervenció ràpida, amb casc, escuts protectors, preparats amb bales
de goma i cartutxos de sal). De joves n’ha quedat un grup de 40.
Durant els aldarulls s ’hi han incorporat efectius de la policia nacional.
La policia municipal carrega contra els joves, alguns d’ells aliens als fets, pels carrers del
centre de la ciutat.
L’actuació policial acaba al cap de 2 o 3 hores amb l’entrada violenta a un altre bar del
centre, Sorginak (carrer Sant Cugat), per part de la policia municipal. Tots els presents
reben cops i insults verbals per part dels agents.
Arbitràriament trien 6 persones que són detingudes, emmanillades i a les quals, ja al carrer,
segueixen colpejant amb porres davant la presència de dos regidors (Srs. Paco Bustos i
Josep Ayuso), i el cap de la policia municipal. Fora del bar, i a la Plaça del Mercat, també
s’han produït detencions indiscriminades i amb violència innecessària. En total es van fer
11 detencions. La policia municipal lliura els detinguts a la policia nacional.

   Dissabte 27 de setembre de 2003

De 9 a 10, l’alcalde i el cap de la policia municipal informen dels fets a la Junta de portaveus
en sessió extraordinària; en reben el suport unànime i emeten un comunicat.
Alguns representant municipals s’interessen posteriorment pels fets i veuen que la versió
dels afectats i testimonis no coincideix amb la de l’alcalde.
Els joves continuen retinguts a les dependències de la policia nacional.
A partir de les 6 de la tarda del dissabte, després de declarar als jutjats, se’ls deixa en
llibertat provisional amb càrrecs de desordre, danys i atemptat a l’autoritat (càrrec penal:
sol·licitud per part del fiscal de 3 anys de presó). Als joves se’ls demanava presó preventiva,
que no concedeix la jutgessa, però els joves hauran d’acudir el 15 de cada mes a les dependències
judicials.
Es crea una Plataforma de suport als detinguts formada per un sector plural i ampli de
ciutadans de totes les edats, preocupats per l’actitud policial i la resposta política.



   Dies posterior als fets

La Plataforma inicia converses amb els partits de la ciutat per analitzar els fets i la brutal i
contundent actuació policial; alguns d’ells, davant l’evidència de la informació aportada per la
Plataforma, rectifiquen i demanen responsabilitats polítiques.
Prop de 3.000 persones es manifesten silenciosament, el diumenge 5 d’octubre, per demanar
diàleg, el sobreseïment del cas dels detinguts i la dimissió dels dos regidors.
L’ajuntament acorda no personar-se com a acusació particular. Posteriorment policies municipals
presenten denúncies contra els joves.
Es convoquen concentracions silencioses els caps de setmana següents en la mateixa línia de
la manifestació.

   Primera crisi en el govern municipal

Alguns dels partits es desmarquen del PSC.
Dimecres 8 d’octubre, l’alcalde anul·la una Junta de Portaveus perquè els socis de govern no
signen un acord sobre l’afer Bemba.
Dissabte 11 d’octubre, l’ajuntament publica un acord aprovat pels grups de govern: és un plec
amb una introducció dels fets i l’assumpció d’uns acords i propostes. Amb el document el govern
dóna per tancada la crisi, però no reconeix la presumpció d’innocència dels detinguts ni dubta
de l’actuació policial. Només un grup municipal en l’oposició es desmarca de l’acord. Es demana
que s’aclareixin els fets, però l’equip de govern no està disposat a anar més enllà i no dubta
de l’actuació policial.
Consegüentment, el 24 d’octubre, són admeses a tràmit 18 denúncies contra els dos regidors,
policies municipals i nacionals presentades per persones que van patir la càrrega policial.

   Evolució posterior

Els dos processos judicials segueixen el seu curs legal, a diferent ritme.
La Plataforma decideix iniciar activitats culturals en defensa de la convivència, la no violència,
el diàleg amb els joves, l’oci dels joves a la ciutat, …
Alguns dels actes organitzats, amb gran assistència de públic, són:

- Conferència de l’historiador Professor Martí Marín sobre ”Polítiques policials en democràcia”
 (9 de desembre de 2003)
- Dinar popular a la Plaça dels Maquis (26 d’octubre de 2003)
- Concert de diversos grups juvenils de la ciutat: Desperta Ferro, The morrikos vs. suelo, 

Catiuska (23 de gener de 2003)
- Conferència del filòsof Professor Josep Maria Terricabras sobre “La societat que volem”

(24 de febrer de 2004)
- Concert del grup Liader Barber i recital de contes per adults (15 de febrer de 2003)
- Movi Remix sobre la violència i la imatge (18 de març de 2004)

La Plataforma de suport als detinguts del 27S  ha donat suport als detinguts del 23F i a les
víctimes d’agressions feixistes, i ha condemnat sempre tot tipus de violència.

Sabadell,  24 d’abril de 2004














