
JUSTIFICACIÓ 

L’Albert Donaire forma part de l’Assemblea de Representants del Consell de la República. 

Fa uns quatre anys, quan era secretari nacional de l’ANC va començar a patir un assetjament laboral i una 
persecució jurídica per ser independentista. 

El resum de la situació jurídica és el següent: 

- Acusació per delicte d’odi per part de la Guàrdia Civil (per parlar català). 

- Expedients per injúries per part de la Fiscalia (per criticar els cossos policials de l’estat a les xarxes). 

- Expedients per mala praxi per part del Departament d’Interior de la Generalitat (sense cap tipus de     
prova o acusació directa). 

- Acusació de delicte d’odi per part d’una persona unionista particular. 

- Diversos processos oberts que poden durar uns quatre anys a resoldre’s. 

Conseqüències que ha patit l’Albert: 

- Té moltes causes obertes amb el corresponent cost en matèria d’advocats, assessorament legal, 
provisions a procuradors...( alguna part pagada per la Caixa de Solidaritat sempre que l’acusació no sigui un 
particular, també ANC ha pagat algun assessorament). En qualsevol cas, només cobreixen la defensa. Però 
l’Albert considera que ha de passar a l’atac i començar a acusar per prevaricació, assetjament i, fins i tot, 
riscs laborals (l’han citat a declarar sortint d’un torn de nit i sense possibilitat de descansar les hores 
reglamentàries abans de tornar a la feina). 

- Suspensió de sou i feina, se li ha retirat el seu estatus de policia. 

- L’assetjament ha estat per ser o haver estat: secretari nacional de l’ANC, coordinador de la sectorial 
Mossos x la República de l’ANC i representant de l’AR del Consell x la República. 

- Mobbing vertical (fet per la Generalitat) i mobbing horitzontal ( fet per una caporal de mossos), 
acreditats per un informe pericial que a més li diagnostica un quadre d’estrès posttraumàtic i depressió. 

- Degut a l’ofec, tant econòmic com psicològic, es pot trobar en la necessitat de buscar feina per 
poder-se guanyar la vida fora del territori on viu actualment. 

Què necessita l’Albert? 

- Assessorament jurídic i acompanyament legal. 

- Ajuda econòmica per cobrir les despeses legals. 

-            Ajuda econòmica per passar a l’atac, interposant les denúncies corresponents. 

- Suport moral i físic per organitzar una possible acció de protesta davant de la Conselleria d’Interior. 

Certament aquesta situació és desesperant i pot allargar-se anys. Ja en porta quatre patint aquesta 
repressió. Ha tingut unes quantes sentències favorables, però la Generalitat no les aplica sinó que presenta 
recursos a instàncies superiors. 

Qualsevol dels qui formem part de l’AR ens podem trobar en una situació similar. Ara és l’Albert qui 
necessita suport per tirar endavant i continuar lluitant. 

També cal apreciar l’oportunitat de passar a l’atac contra els repressors (en aquest cas, portant a judici els 
consellers d’Interior Buch i Elena, alguns càrrecs del cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil), gràcies a 
la combativitat i la valentia de l’Albert. No ens hem de limitar a defensar-nos. Agafem la iniciativa. 



PROPOSEM: 

Per tot el que hem exposat reclamem que el Consell de la República destini recursos a la seva defensa legal 
i, si s’escau, el necessaris per poder presentar denúncies contra els que li han causat la repressió que pateix.  

També demanem un comunicat del Govern del Consell de la República i de l’Assemblea de Representants 
assenyalant al govern de la Generalitat com a executor de la repressió als independentistes pel fet de ser-ho 
i amb més acarnissament en el cas que siguin funcionaris. 


