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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
EN RELACIÓ El CAS 4F

Davant dels fets exposats en el documental "Ciutat morta" relatius al cas
conegut com a "4F", on en la persecució dels autors d'una agressió greu
a un agent de la Guàrdia Urbana la nit del 4 de febrer del 2006 van re
sultar detingudes, inculpades i empresonades unes persones que podri
en ser finalment innocents, el Parlament de Catalunya vol:

- Manifestar la seva solidaritat amb l'agent de la Guàrdia Urbana de Bar
celona, que a resultes de l'agressió soferta pateix unes lesions que han
minvat molt greument les seves facultats físiques i cognitives, i amb els
seus familiars. Així mateix, vol manifestar també la seva solidaritat amb
els familiars i amigues de Patrícia Heras.

- Traslladar a la fiscalia la conveniència de revisar totes les actuacions
judicials derivades dels fets del 4F, si com a resultes de l'exposat en el
documental titulat "Ciutat Morta" es pot considerar que no hi va haver
una investigació prou curosa, incloses les denúncies per delicte de lesi
ons que en aquell moment es van arxivar. Així mateix, el Parlament fa
una crida a col·laborar en l'aportació de nova informació que pugui aju
dar a la reobertura i esclariment del cas.

- Traslladar a l'Ajuntament de Barcelona la conveniència de fer les inves
tigacions internes pertinents en el cos de la Guàrdia Urbana, per tai de
dirimir, si s'escau, les responsabilitats pertinents.
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