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Resum:
Una vintena de persones assistiren a una xerrada que portava per títol "Abús de Poder en Política Preventiva Antiterrorista. El cas Núria

Pórtulas", organitzada per l'AEP a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el passat dijous 24 de maig. L'acte comptà amb la

presència de l'advocat de la Núria Pòrtulas, Sebastià Salellas.
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 [El dijous 24 de maig] a les 12 del migdia l'advocat de Núria Pòrtulas, Sebastià Salelles, va realitzar
una xerrada a l'aula 32 de la Facultat de Dret. L'acte, organitzat per l'Associació d'Estudiants
Progressistes (AEP), va comptar amb l'assistència d'unes 20 persones.
  
Salelles va iniciar la xerrada fent una descripció cronològica de tot el seguit de fets que van portar a
la detenció de Núria Pòrtulas i de la seva situació actual en presó preventiva de primer grau per
pertinença o col.laboració amb un grup anarquista italià. L'advocat va afirmar que "aquest és un cas
de clar abús de poder en política preventiva antiterrorista i una vulneració total de la presumpció
d'innocència".
  
Va continuar explicant que Núria Pòrtulas va ser acusada per una actitud, no pas per fets provats, i
va criticar durament el "dret penal de l'enemic", que parteix del fet que la societat es divideix en dues
classes d'individus: el ciutadà i l'enemic. Al primer se li reconeixen els drets fonamentals i al segon
se li apliquen penes desproporcionades. Va dir que "és una construcció jurídica on es vulneren
sistemàticament els valors fonamentals del dret penal i no es respecten els valors de l'estat de dret."
  
Segons Salelles, hi ha el problema de fons que Núria Pòrtulas està molt activament relacionada amb
els moviments socials i amb l'okupació, i en la nostra societat es tendeix a relacionar okupació amb
delinqüència, tot i no haver-n'hi cap fet provat.
  
La xerrada va acabar amb un torn de preguntes que es va convertir en un debat entre els assistents.
  
Font: Blog de la Facultat de Dret
  
http://blocdedret.wordpress.com/2007/05/25/conferencia-sobre-el-cas-portulas/
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