
En Roger i en Mercader, veïns de 
Sant Andreu, aniran a judici per haver fet vaga.

Lluitar pels drets laborals pot comportar-los 8 anys de presó

 Perquè vam fer vaga i la tornarem a fer, perquè volem treballar i viure en 
condicions dignes, absolució Roger i Mercader!!

No ens van tocar aïlladament, no respondrem aïlladament

Te'n recordes, del 29 de març de 2012? Aquell dia, una vaga general i social prenia els ca-
rrers per plantar cara a la darrera reforma laboral. La detenció de més de 100 persones 
va ser una de les conseqüències dels fets. Sant Andreu no en va ser l'excepció i un nom-
brós grup va recórrer els carrers del poble tot convidant la gent a sumar-se a la vaga.

En acabar el piquet, en Roger, que en formava part, era detingut violentament per la 
Guàrdia Urbana. La indignació de la gent va fer que nombroses persones verbalitzessin 
el seu rebuig a la detenció. Després de 27 hores detingut, en Roger va sortir en llibertat 
amb càrrecs. Aquell mateix dia, en Mercader, que com tanta altra gent havia presenciat 
la detenció d'en Roger, va rebre una trucada per citació judicial: l'acusaven de resistèn-
cia a l'autoritat.

Ara, a en Roger l'acusen d'un doble delicte d'impedir el dret al treball, i un de resistència 
pels que li demanen sis anys de presó. A en Mercader, dos anys de presó per resistència.

Vuit anys de presó, en total, per defensar el dret a vaga per poder treballar millor. Vuit 
anys per ser caps de turc de tothom qui lluita contra aquest sistema capitalista que ens 
condemna a la misèria més esclava. Ho sabem: volen càstigs exemplars. Tots dos acusats 
tenen un ampli historial de lluita a les esquenes.

En Mercader, a qui van reconèixer per la seva lluita en defensa dels dos dies de descans 
setmanal per als conductors de bus de TMB, està implicat des de fa anys en la lluita 
sindical, és membre de la CGT i va ser una cara visible de la lluita pels dos dies. La seva 
cotxera és, precisament, la del triangle ferroviari, a Sant Andreu, on fa més de 20 anys 
que condueix la línia 40. D'altra banda, en Roger és membre d'Endavant (OSAN), del Casal 
Independentista El Noi Baliarda, de la Festa Major Reivindicativa i del Punt de Trobada 
d'Afectades per la Crisi, i participa de la Bastonera i Diables de Sant Andreu.

Tots dos lluitaven pel dret a treballar en millors condicions o a no perdre drets socials... i 
lluitar comporta repressió. Ho sabem i seguirem. L'amenaça de vuit anys de presó no ens 
frenarà perquè sabem que la lluita contra el capitalisme és llarga i no ens arronsarem pas.
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En Roger i eeeeennnnnnn MMMMMMMMeeeeeeerrrrrrrccccccccaaaaaaaadddder, veïns de
dreu, aaaaaannnnnnnnniiiiiiiirrrrrrrrraaaaaaaannnnnnn a judici peeeeeeerrrrrrr haver fe
els dreeeeeeeettttttttsssssss laaaaaaaabbbbbbbboooooorals pot comportar-lossssssss 8 anys d

m fer vaga iiiiii llllllaaaaaaa  tooooooooorrrrrrrrnarem a fer, peeeeeeeerrrrrrrrqqqqqquuuuuuuèèèèèèèè vvvvvvvvoooooooollllllleeeeeeem treballa
condicions ddddddiiiiiiiggggggggnnnnnnnneeeeeessssss,,,, absolució RRRRRRRRooooooooggggggggeeeeeeeerrrrrrrr iiiiiiii Mercader!!

ens van tocar aïlladddddddaaaaaaammmmmmmmeeeeeeennnnnnttttttt, nnnnnnnoooooooo rrrrrrrreeeeeespondrem aïlladam

del 299999999 dededededededee mmmmmmmmarararararararara ç ççççççç de 20101010101012? Aquell didididiiia,a,a,a,a,a,aa uuuuuuna vaga generrarrrrrr l i socia
ar caaaaaaaararararararaaa a laaaaaaaa dadadadadadadadad rrrrr errrraaaaaaa reforma laboraaaal.l.l.l.l.l.l LLLLLLa detenció ddddddde més de
es coooooonsnsnssssseqeqeqeqeqeqeqeqüèüèüèüèüèüèüèüèèèncncncncncncncieieieieeiieies s s ss ss s dels fets. Sant Andrddrdrd eu no en va sser l'exce
ecórrerereeeeer r rr rrr elelelelelelelelsssss sss cacacacacacacacacc rrrrrrrrrrrrrrr ererererererererrssss sssss del poble tot convvvidant la gent aa sumar-

piqueeeeeeeet,tt,t,tt, eeeeeeeennn RoRoRoRoRoRoRoRogegegegegegegeger,r,r,r,r,r,r,r qqqqque en formava paaarrrt, era detinggut violen
a. Laaaaa iiiiiiiindndndndndndndndigigigigiggggnanananananananacicicicicicicic ó ó óóó ó óó dee la gent va fer quueee nombrorrrrr ses ppersones
 la ddddddddeteteteteteteteteneeeeeee cicicicicicicic ó.ó.ó.ó.ó.óó. DDDDDDDDesesesesesesesesprés de 27 hores dddddddetetetetetete ingut, en Rogeeeegeeer va so

Aquellllll mamamamamamammateeeeeixixixxixixix ddddddddia, een Mercader, que ccccccoooomo  tanta altraa gent ha
n Rogogogogogogogo ereeeeeee , va rebeeee re uuuna trucada per citittitttaaació jjjjjjjjudicial: l'acusave
t.

r l'accccccccususususususususenenenenenenenen dddddddd'u'u'u'u'u'uuunnnnn ddddoddd ble delicte d'impedir el ddddddddret al treeeeeeeball, i un
manen nnnnnn sississisisisissssssss ananananananananysysysysysysysys de presó. A en Mercader, dodododododododod s anysssss dddddeeeeee presó p

resó, enenenenenenene  totooooooo al, per defensnsnssnsnsnssararararararar el dret a vvagaaaaaaa a pepepepepepepeper popopopoopoopopooodedededededededer rr r r r rr trebal
aps de tttttttururururururc de tothom qququqqqq i lluita contra a aaa aaa aqaaaaaaaa ueueueueueueueest ssssssssisssssstetetetetetetetemamamamamamamama capi
misèria  mmmmémmm s esclava. HHHHHHHo sabem: volen ccccàsàsàààsàssàstigsgsgsgsgsgsgsgs eeeeeeeexexexexexexexexempmpmpmpmpmpmpmpm lalalalaalalalars. To
historialaaaaaa ddddddddeeeeeeee lluita a lessssss esquenes.

a qui vannnnnn rrrrrreceeeeeee onèixer peeeer la seva lluita en dedd fefefefeefefefensnnnnnn a delssss ddddos d
als condududdudududuductctcctcccccc ors de busss de TMB, està implpllicatatatttatatt dddddddes de fa an
embre dedededededededee llllllllaaaaaaaa CGCGCGCGCGCGCGCGGGT TTTTTT i va serererererere  una cara visible ddde lllllllllaaaa aa lluita peeels do
ecisamenenenenennent,t,t,t,t,t,t,t llllllllaaa dddedd l triannnngle ferroviari, a Sanananananana t Andrdrdrrrdrdd eueeeeeee , onnnnnn fa m
a línia 400000000. D'DDDDDDD altra banddda, en Roger és memmmmbrbrbrbrbrbrbrbre e e e e e eeee d'd'd'd'd'd'd'd'EnEnEnEnEnEnEnEndadadadadadadadavavavavavavavvant (O
ta El Noiiiiiiii BBBBBBBBaliarda, de la Festa Major Reiiiiviviviviiiindndndndndndndndicicicicicicicicatatatatatatatattiviviviviviviviva aa a aa a a i i iiiiii deddddddd l Pu
r la Crisisisssss , ii ii i i i i papapapapapapapapp rtttttttticipa ddde la Bastonera i Diiabababababbbbles de SSSSSSSSanananananananantttttttt Andre

en pel dddddddrererererererereetttt ttt aaaaaaaa treballllllar en millors condiciiiiiiionononononononns ss ss ss s o ooo o ooo aaaaaaaa nononononononono pppppppppererererereererdre d
a repressssssssssssssióióióióióióió. ... HoHoHoHoHoHoHoHo sssssssababababababababem iiiiii sssssseguirem. L'amemememememeenaçaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee vuvuvuvuvuvuvuvuvvv ititititititit aaanys d
 sabem qqqqqqqueueueueueueueu  la lll uitataatataaaa contra elelelelelel cccccccapaapapittitititii alalalalalalaa isisisisisisme és llarga i nnnnnno ens ar
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