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14 d'abril de 2015

La Fundació Catalunya Fons dóna suport al cas de l'Àlex i en Biel amb 
l'obertura d'un projecte micromecenatge a la plataforma totSuma El cost 
estimat de les despeses jurídiques és de 8.100 ?, 7000 dels quals corresponen 
a multes administratives

Àlex Molina i Biel Noguera formaven part d'un grup d'uns cent cinquanta 
afeccionats de la Penya que van assistir al partit entre el CAI Saragossa i el 
Joventut celebrat el 5 d'octubre de 2014. El fet que animessin l'equip amb una 
estelada de grans dimensions i crits d'independència va fer que la policia els 
identifiques, que agredís i detingués l?Àlex, i que posteriorment acusessin en 
Biel, que no va ser detingut en aquell moment.



22 d'abril de 2015

La Subdelegació del Govern a Saragossa arxiva la multa contra Àlex 
Molina i manté vigent la sanció contra Biel Noguera

La sanció contra Biel Noguera per afirmar que és català continua el seu curs. 
La defensa de Noguera interposarà un recurs contenciós administratiu

La Fundació Catalunya Fons dóna suport a la defensa jurídica amb el projecte 
de micromecenatge “Àlex i Biel: condemnats per mostrar una estelada i cridar 
independència”

Nota de premsa

EL CAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Condemnat a 300 euros l'aficionat de la Penya que va exhibir una estelada

300 euros de multa per un aficionat de la penya per mostrar una estelada a 
Saragossa

Demanen 300 euros de multa per mostrar una estelada

Condemna a un jove seguidor de la Penya que va exhibir una estelada 

Torna a Badalona el seguidor de la Penya detingut a Saragossa per mostrar 
una estelada 

La comissió antiviolència demana una multa de 4.000 euros per l'aficionat de 
la Penya Àlex Molina 

Multa de 4.000 euros per l'aficionat de la Penya per exhibir una estelada 

Antiviolència s'acarnissa amb l'aficionat de la Penya

Multa per lluir una estelada

Condemnem amb 300 euros l'aficionat de la Penya que va ser detingut per 
portar una estelada a Saragossa

Un segon aficionat de la Penya s'enfronta a una sanció de 3.000 euros

La Fiscalia demana 300 euros de multa per al seguidor del Fiatc Joventut que 
va mostrar una estelada a Saragossa

Mostres de Suport
 

Comunicat La Cantonada 'No pot ser que un noi sigui detingut, emmanillat i 
passi la nit al calabós per portar una bandera.

Esmorzar popular per donar suport a l'aficionat del Fiatc Joventut que va ser 
detingut per una estelada

http://fundaciocatalunya.quabu.eu/wp-content/uploads/2020/02/67_97_2015_04_22_np_alex_i_biel_arxivamentok.pdf
https://www.ara.cat/esports/basquet/comunicat-La-Cantonada-detencio-Alex-Molina_0_1226277521.html
https://www.ara.cat/esports/basquet/comunicat-La-Cantonada-detencio-Alex-Molina_0_1226277521.html
https://www.ara.cat/esports/basquet/comunicat-La-Cantonada-detencio-Alex-Molina_0_1226277521.html
https://www.ara.cat/esports/basquet/comunicat-La-Cantonada-detencio-Alex-Molina_0_1226277521.html
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