
TAULA D'ENTITATS DE SARRTA
C/ Parc Miquel de Sarriá,8 08034 Barcelona

ACTA ASSEM BLEA EXTRAORDINARIA

Assemblea extraordinária de soc¡s de la Taula d'entitats de Sarriá, que va tenir
lloc dimecres 13 de Setembre del 2018 a les 20.00h als locals del Centre Cultural
Sant Viceng de Sarriá, al carrer Pare Miquel, 8

Assistents: Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Viceng de
Sarriá (Centre Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona, Associació
Cor Dyapason, Associació de VeTns de Sarriá, Comissió de Festes del Roser, Colla
gegantera de Sarriá, Diables infantils de Sarriá, Diablesses i Diables de Sarriá, :

Fundació Centre Assis de Sarriá, Tabalers de Sarriá, Tabalets de Sarriá, Associació
Auxilia, Ateneu Popular, VeTns i Amics del Carrer Monterols, Castellers de Sarriá.

Absents: Associació de Comerciants de Sarriá , ANC Sarriá-Sant Gervasi, Omnium
Cultural Sarriá-Sant Gervasi, Cohabitem, Associació Auxilia, Centre d'Higiene
Mental Les Corts, Associació de la Tercera Edat del Districte de Sarriá-Sant Gervasi
(Can Fábregas)

UNIC PUNT ORDRE DEL DIA:

Posicionament de Ia Taula d'Entitats de Sarriá en relació a la proposta de
personar-se com acusació popular en el procés per l' incendi de les Casetes del
carrer Hort de Ia Vila. Proposta presentada per l'Ateneu Popular de Sarriá.

1.- Presentació de l'escrit per part Ateneu :

EIs representants de l'Ateneu expliquen el document distribuit a les entitats com a
document adjunt a Ia convocatória de l'assemblea i que també incorporem en
aquesta acta (Annexl )
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2.- La Junta de la Taula destaca la seva disconformitat en delegar la representativitat
de la taula en una persona del Ateneu. Altres entitats expressen la mateixa opinió.

3.- Es debat l'escrit i s'aprova realitzar les següents modificacions:
- Representació a cárrec d'una persona de la junta de la Taula
- El cost económic del procés será a cárrec de !'Ateneu
- Es convocará reunió amb els advocats de Alerta Solidaria

4.- L'Ateneu es compromet a modificar el seu escrit amb els aspectes acordats

5.- Un cop la Taula tingui el nou escrit, el distribuirá a les entitats i les convocará
per donar el vist i plau al nou text i constituir Ia comissió que fará el seguiment i

gestió del procés judicial

Sense més a tractar, s'acaba la reunió a Ies 22.00h

Barcelona, 13 de Setembre 2018
La Secretaria,

Agrupament Escolta i Guia Damiá de Veuster, Agrupament Escolta i Guia Sant Ignasi, ANC Sarriá--- Sant

Gervasi, Associació Amics de l'Opera de Sarriá, Associació Auxilia, Associació Casa Orlandai, Associació
Centre Cultural Sant Viceng de Sarriá (Centre Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona,
Associació Cohabitem Saniá Associació de Comerciants de Sarriá, Associació Cor Dyapason, Associació de

la Tercera Edat del Districte de Sarriá---Sant Gervasi (Can Fábregas), Associació de Veihs de Sarriá, Centre
Excursionista Els Blaus, Comissió de Festes del Roser, Colla gegantera de Sarriá, Diablesses i Diables de

Sarriá, Diables infantils de Sarriá, Fundació Centre Assis de Sarriá, Tabalers de Sarriá, Tabalets de Sarriá,
Omnium Cultural Sarriá-- Sant Gervasi.



An nexl

PROPOSTA PER OUÉ LA TAULA D'ENTITATS ES PERSONI COM A
ACUSACIÓ POPULAR EN LA CAUSA CONTRA L'INCENDI DE LES CASETES
D'HORT DE LA VILA

Després de l'assemblea general del passat dimecres 13 de juny, us fem arribar la
proposta que ja vam expressar en el torn obert de paraules per tal de personar-nos
com a acusació popular en el cas de l'incendi de l'Ateneu Popular de Sarriá del
passat mes de marg. Abans, peró, creiem que és interessant esclarir alguns
conceptes jurídics per aclarir possibles dubtes sobre en qué consisteix la nostra
petició.

Acusació particular Es pot exercir quan una part acredita que ha estat perjudicada
directament pels fets investigats. Per exercir aquesta posició és necessari dernostrar
que els fets han prodult un dany a algun bé jurídic propi o ostentat per qui es persona
com a acusació particular.

Acusació popular. La principal diferéncia amb l'anterior és que, mentre amb
l'acusació particular ens presentem per haver patit un dany, en I'acusació popular
ens presentem en defensa d'un interés, és a dir, sense la necessitat d'haver estat
directament agreujat pels fets investigats peró justificant que la part que es persona
ha estat, d'alguna manera, afectada pels fets.

Antecedents:

28 de Marg: es va produir un incendi les casetes del carrer Hort de la Vila, de
propietat municipal i ocupada, des de l'any 2015 per l'Ateneu Popular de Sarriá,
responent a una demanda de creació d'un espai juvenil al barri de Sarriá . L'incendi
va a ser intencionat ivan aparéixer, tant al pati com dintre de l'edifici, pintades i

amenaces de caire ultra-dretá" Aquest incendi, a més, es va donar després de 5
mesos amb continus atacs nazis a l'edifici i en un context d'augment de la preséncia
de l'extrema dreta als carrers del nostre barri. Tant l'Ajuntament (propietária de
l'edifici) com l'Ateneu vam presentar una denúncia per aquests fets als Mossos
d'Esquadra.

20 d'Abril: En una reunió de diverses entitats amb el regidor del districte, aquest
ens anuncia que l'ajuntament es personará com a acusació particular en la causa
de l'incendi de l'Ateneu

25 d'Abril: EI Jutjat d'instrucció num. 20 de Barcelona ens notiflca, en tant que
denunciants, que ha decretat el sobreselment provisional de la causa. Aixó vol dir
que aquesta s'ha arxivat, de forma provisional, ja que no s'ha pogut trobar cap
persona a qui acusar.



g de Maig: Com a Ateneu Popular de Sarriá, demanem al jutge personar-nos a la
causa com a acusació particular, amb l'objectiu de poder accedir a l'expedient de
la investigació, poder aportar possibles proves, etc. El funcionari del jutjat
d'instrucció ens explica que no té constáncia que l'Ajuntament s'hagi personat com
a acusació particular.

04 de Maig: El jutjat d'instrucció núm. 20 rebutja la nostra petició, ja que la nostra

entitat no existeix a

nivell jurídic i, a més, estávem de forma irregular a les Casetes d'Hort de Ia Vila. Per

tant, segons la jutgessa, els fets investigats no van produir cap dany a cap bé jurídic

propi.

23 de Maig: En una altra reunió de diverses entitats del barri amb l'Ajuntament, i a
pregunta de Ia representant de la Casa Orlandai, l'adjunta a la regidoria del districte
ens diu que no tenen cap notícia respecte Ia investigació dels fets. Quan els hi

expliquem tots els fets descrits anteriorment responen, amb molta sorpresa, que no
en sabien res.

Proposta:

Vista la situació actual, proposem que la Taula d'Entitats de Sarriá, que agrupa la
gran majoria d'entitats del barri, ens personem en aquesta causa com a acusació
popular, justificant-ho amb l'argument que l'incendi del passat mes de marg és un
atac contra el barri de Sarriá, ja que es tracta de la destrucció de patrimoni del barri
i d'un espai Ilargament reivindicat pel velnat. D'aquesta manera, podríem passar a
ser una part més en la causa (juntament amb l'Ajuntament de Barcelona com a
acusació particular i la fiscalia com a acusació pública), podríem accedir a
l'expedient de Ia causa, intervenir de forma directa, fer pressió per qué s'esclareixi
el cas i, en el cas que hi hagués un judici, intervenir-hi directament.

Qué cal?.

o Qualsevol entitat amb un NIF pot presentar un escrit al jutjat demanant
personar-se com a acusació particular. Només cal un acord de la junta i/o
I'assemblea en que es delega a una persona el fet d'exercir aquesta persona.
En aquest case en concret, aquesta persona seria un membre de l'Ateneu
Popular de Sarriá.
A nivell económic, les possibles despeses corren a cárrec del co!'lectiu
antirrepresiu Alerta Solidária i del propi Ateneu Popular de Sarriá.


