
Benvolguts	  Jordis,	  Joaquim	  i	  Oriol,	  	  
	  
En	  primer	  lloc	  ens	  agradaria	  presentar-‐nos.	  Som	  els	  Dracs	  1991,	  grup	  d’animació	  
del	  Futbol	  Club	  Barcelona	  que	  assisteix	  a	  tots	  els	  partits	  de	  les	  seccions	  de	  bàsquet	  
i	  futbol	  sala	  del	  club	  més	  important	  i	  representatiu	  del	  nostre	  país.	  	  
	  
Conscients	  de	  la	  història	  i	  la	  relació	  amb	  Catalunya	  del	  nostre	  club,	  en	  els	  més	  de	  
25	  anys	  d’història	  que	  tenim,	  sempre	  hem	  defensat	  els	  interessos	  d’aquesta	  terra	  i	  
la	  seva	  gent,	  des	  del	  rebuig	  total	  a	  la	  violència	  i	  el	  feixisme,	  així	  com	  a	  qualsevol	  
mena	  de	  discriminació	  per	  raons	  de	  gènere,	  raça	  o	  creença.	  	  
	  
El	  moment	  que	  estem	  vivint	  al	  país	  és	  històric	  i	  la	  repressió	  que	  us	  ha	  enviat	  a	  la	  
presó	  indignant.	  Perquè	  no	  és	  just	  que	  per	  haver	  complert	  amb	  el	  mandat	  rebut	  
per	  part	  del	  poble	  (allò	  que	  la	  fama	  diu	  que	  els	  polítics	  no	  acostumen	  a	  fer)	  i	  haver-‐
ho	  fet	  de	  manera	  pacífica,	  se	  us	  hagi	  privat	  de	  la	  vostra	  llibertat	  i	  allunyat	  dels	  
vostres	  amcis	  i	  familiars.	  Us	  agraïm	  eternament	  que	  ho	  hagueu	  fet	  i	  ens	  enerven	  les	  
conseqüències	  dels	  vostres	  fets.	  	  
	  
Per	  això	  us	  volíem	  escriure	  aquesta	  carta	  i	  explicar-‐vos	  tot	  el	  què	  estem	  fent,	  des	  
del	  ressò	  mediàtic	  que	  ens	  acompanya,	  per	  tal	  que	  es	  faci	  justícia	  i	  ben	  aviat	  sigueu	  
a	  casa,	  així	  com	  per	  enviar-‐vos	  ànims	  i	  suport.	  	  
	  
No	  hi	  ha	  dia	  que	  no	  pensem	  en	  vosaltres,	  no	  hi	  ha	  partit	  al	  Palau	  Blaugrana	  que	  no	  
ressonin	  els	  crits	  de	  Llibertat	  en	  algun	  moment	  i	  que	  de	  la	  nostra	  grada	  no	  hi	  pengi	  
la	  pancarta	  Llibertat	  presos	  polítics.	  A	  més,	  però,	  hem	  fet	  i	  farem	  algunes	  accions	  
especials.	  	  
	  
Després	  del	  16	  d’octubre,	  dia	  en	  el	  qual	  us	  van	  empresonar,	  Jordis,	  vam	  treure	  una	  
pancarta	  de	  color	  groc	  demanant	  la	  vostra	  llibertat	  i	  ho	  vam	  moure	  per	  xarxes.	  	  A	  
més,	  hem	  assistit	  també	  a	  totes	  les	  mobilitzacions	  que	  s’han	  fet	  al	  carrer.	  	  
	  



El	  divendres	  3	  de	  novembre,	  un	  dia	  després	  de	  l’empresonament	  de	  mig	  govern	  i	  
sent	  el	  primer	  esdeveniment	  important	  a	  nivell	  esportiu	  un	  Barça	  –	  Olympiacos	  de	  
l’Eurolliga	  de	  bàsquet,	  vam	  decidir	  vestir	  de	  negre	  i	  estar	  els	  5	  primers	  minuts	  del	  
partit	  en	  silenci	  i	  dempeus.	  Ens	  va	  seguir	  tot	  el	  Palau.	  Va	  ser	  una	  imatge	  impactant.	  
Però	  encara	  ho	  va	  ser	  més	  quan	  a	  partir	  del	  minut	  5,	  vam	  estar	  els	  altres	  5	  minuts	  
cantant	  Llibertat	  sense	  parar	  i	  acabant	  amb	  el	  Cant	  dels	  Segadors.	  Entrenador	  i	  
diversos	  jugadors	  han	  reconegut	  que	  mai,	  enlloc,	  havien	  viscut	  un	  ambient	  similar,	  
uns	  crits	  tan	  forts.	  El	  vídeo	  es	  va	  moure	  a	  nivell	  mundial.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

El	  



dijous	  9	  de	  novembre,	  contra	  un	  equip	  turc	  com	  l’Efes	  i	  també	  en	  Eurolliga,	  vam	  
decidir	  desplegar	  10	  pancartes,	  una	  a	  cada	  minut,	  amb	  el	  nom	  de	  cada	  un	  dels	  
empresonats	  i	  una	  lletra	  de	  llibertat.	  Als	  10	  minuts	  vam	  tornar	  a	  cridar	  fort	  com	  
mai	  Llibertat	  i	  la	  imatge	  va	  tornar	  a	  donar	  la	  volta	  al	  món.	  Al	  cap	  de	  dos	  dies	  ens	  
vam	  afegir	  a	  la	  manifestació	  al	  carrer	  Marina	  amb	  la	  nostra	  estelada	  gegant.	  
	  

	  
	  
El	  divendres	  10	  de	  desembre,	  després	  de	  setmanes	  a	  la	  presó	  i	  cridant	  llibertat,	  
hem	  iniciat	  una	  acció	  ambiciosa.	  Amb	  un	  tifo	  que	  defensa	  que	  portem	  el	  groc	  a	  la	  
grada	  i	  davant	  la	  repressió	  exercida	  contra	  aquest	  color	  (a	  quins	  límits	  estem	  
arribant?),	  pretenem	  que	  el	  20D,	  en	  partit	  d’Eurolliga	  i	  davant	  l’Unicaja	  de	  Málaga,	  
TOT	  el	  Palau	  vagi	  de	  groc,	  generant	  una	  imatge	  espectacular	  que	  us	  doni	  suport	  i	  
que	  torni	  a	  reivindicar	  que	  no	  és	  just	  que	  encara	  estigueu	  tancats	  entre	  reixes.	  	  
	  

	  
	  
No	  ens	  volem	  allargar	  més.	  Desitgem	  que	  ben	  aviat	  sigueu	  a	  casa,	  així	  com	  us	  
enviem	  una	  abraçada	  ben	  forta	  a	  cadascú	  i	  tots	  els	  ànims	  possibles.	  Aguanteu,	  
forts,	  amb	  el	  camp	  ben	  alt.	  Ens	  en	  sortirem	  i	  seguirem	  caminant	  junts	  cap	  a	  la	  
consolidació	  de	  la	  República	  i	  el	  final	  d’aquest	  cop	  d’estat	  en	  forma	  de	  155.	  	  
	  
Visca	  el	  Barça	  i	  visca	  Catalunya	  lliure!	  #LlibertatPresosPolítics	  	  
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