Jordi Mascort,
agredit i pendent de
judici per portar una
estelada
Lliurament de les recompenses del cas
09/07/2013
Lliurament de les recompenses del casLa Fundació Catalunya ja ha enviat
totes les recompenses als sumadors del cas d'en Jordi Mascort. En concret,
s'ha enviat:
- agraïments a les xarxes socials i al web de
la Fundació Catalunya
- diploma acreditatiu com a sumador (PDF)
- dossier del cas (PDF)

El lliurament de les recompenses va culminar el 9 de juliol amb la tertúlia amb
en Jordi i membres de la Fundació Catalunya en agraïment als sumadors que
van aportar 100 €. A més, vam lliurar com a obsequi una estelada al sumador
de 250 €.

El cas del Jordi Mascort a punt d'acabar la fase d'instrucció
04/06/2013
El cas del Jordi Mascort a punt dLa fase
d’instrucció per la querella interposada
per Jordi Mascort contra agents de la
policia nacional per agressió, detenció
il·legal i tortures a l'inici del partit de la
final de la Copa del Rei de futbol 2012 a
l'estadi Vicente Calderón de Madrid,
que inclou també la denúncia de la
policia nacional on s'acusa en Jordi
d'injúries a la monarquia, resistència i
desobediència i d'instigació a la
violència, està arribant a la seva fi.
Els policies nacionals acusats ja han declarat. Queden per incloure a
l'expedient algunes proves que va sol·licitar la defensa d'en Jordi, com els
enregistraments de les càmeres de l'estadi. Les diligències prèvies s'estan
tramitant al jutjat d'instrucció núm. 21 de Madrid.
A banda de la via penal també es va obrir un expedient administratiu
sancionador contra en Jordi Mascort que proposava una multa de 6000 € i una
sanció que suposava dos anys sense poder entrar en un estadi. Aquest
procediment ha estat cancel.lat per caducitat de l'expedient per sobrepassar
el termini de sis mesos sense haver-se emès resolució expressa.
La Fundació Catalunya dóna suport al cas d'en Jordi amb l'aportació
de 500 euros
05/05/2013
La Fundació Catalunya dóna suport al cas d'en Jordi amb l'aportació de 500
euros al projecte obert a la plataforma de micromecenatge TotSuma.
El cost estimat de les despeses jurídiques és de 9213 € dels quals 4373 €
corresponen a actuacions que estan en curs i 4840 € són actuacions pendents.
El 25 de maig de 2012 el soci del Barça Jordi Mascort va assistir a la final de la
Copa del Rei de Futbol a l'Estadi Vicente Calderón de Madrid. Un grup de més
de cinc policies nacionals els va apallissar, vexar i insultar per exhibir una
estelada. Els fets van tenir lloc abans de l'inici del partit entre l'Athetic Club de
Bilbao i el FC Barcelona. Durant la històrica xiulada al monarca el Jordi era dret
a la seva localitat, a l'última fila del lateral, amb l'estelada desplegada. Al cap
de poc el van treure del seu seient, el van emmanillar, i van fer seure el seu
company per impedir que ho filmés. Els policies van portar el Jordi al replà de
les escales, lluny de la vista del públic, i el van apallissar.
Després de la pallissa el van tenir 20 minuts dins l'estadi abans que el SAMUR
li curés les ferides. El Jordi va passar aquella nit al calabós. L'endemà el van
portar al jutjat i va haver d'agafar l'AVE per tornar a casa. Ara l'acusen de
resistència a l'autoritat, agressió i injúries a la corona. Per la seva banda ha
interposat una querella criminal contra els agents de la policia nacional
implicats.

EL CAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Ara (06/05/2013) A judici per una estelada amb crowdfunding
Nació Digital (05/05/13) El jove agredit per la policia a la Copa del Rei demana
ajuda
Directe (30/04/2013) Jordi Mascort, agredit i pendent de judici per portar una
estelada
Racó Català (30/04/2013) La Fundació Catalunya dóna suport a Jordi Mascort,
denunciat per onejar una estelada
Vilaweb (30/04/2013) L'home agredit per la policia al Calderón perquè duia
una estelada demana ajuda
Nació Digital (08/02/2013): Jordi Mascort: 'Espero que el Barça es posi al meu
costat'
Regió7 (12/02/2013): 'No m'magino als mossos agredint a un aficionat per dur
una bandera espanyola'
Vilaweb (08/02/2013): Declaren els agents que van agredir brutalment un
seguidor del Barça al Vicente Calderón
Vilaweb (30/05/2012): Els policies em van exhibir mentre sagnava
Agraïments
Agraïment als 165 sumadors

