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Hi ha molts tipus de re-
pressió contra el movi-
ment independentista.
Ara, també, la repressió la-
boral. La víctima és Òscar
Valdés i el motiu és haver
estat investigat per pren-
dre part en la protesta de
Tsunami Democràtic a la
Jonquera la tardor del
2019. És per aquesta con-
dició que el Ministeri de
l’Interior li denega el per-
mís per poder treballar a
l’aeroport del Prat. Per ai-
xò ha perdut la feina.

Valdés va ser contrac-
tat el 4 de novembre per
Ryanair i el dia 9 se li va co-
municar l’extinció del con-
tracte. La veritable raó de
l’acomiadament és que la
divisió de seguretat d’Ae-
na a l’aeroport Josep Tar-
radellas va considerar que
Valdés és “no apte per des-
envolupar les activitats en
l’àmbit aeroportuari”.

A Ryanair Valdés havia
de dur a terme la funció
d’agent de rampa, amb fei-

na a les pistes, fet pel qual
necessita una acreditació
que tramita la secció de se-
guretat d’Aena. Sense
aquesta acreditació no es
pot fer la feina.

La sorpresa de l’afectat
va ser majúscula quan
Ryanair li va comunicar
que no podien donar-li la
feina. “Tant l’empresa
com jo ens vam quedar pa-
rats”, explica Valdés, que
assegura que no té cap
queixa de Ryanair: “Em
van dir que estaven molt
contents amb mi i que se-
guien comptant-hi.”

Es dona la circumstàn-
cia que Valdés havia treba-
llat, del mes de maig a
l’agost, per Vueling i que
en aquella ocupació dispo-
sava d’un permís per po-
der conduir un vehicle per
les pistes, fet pel qual la
sorpresa encara va ser
més gran.

Quan Aena va comuni-
car a Ryanair la denegació
del permís no va especifi-
car el motiu i aleshores
Valdés va començar un pe-
legrinatge per esbrinar-ho

i trobar una solució. El pri-
mer que va fer va ser diri-
gir-se a les oficines d’Aena,
dins mateix de l’aeroport,
on li van dir que l’única co-
sa que li podien explicar és
que la denegació de la seva
autorització per treballar
a pistes venia del Ministeri
de l’Interior.

Des d’Aena es va reco-
manar a Valdés que anés a
la Guàrdia Civil del mateix
aeroport i així ho va fer.
Després de consultar el
seu DNI, els agents de La
Benemérita li van explicar
que “des del 2020” consta
“en la seva base de dades
com una persona investi-

gada per la justícia”. Ales-
hores, l’afectat els va indi-
car que l’únic cas que ha
tingut mai és la investiga-
ció per desordres públics
que ell i 199 persones més
van tenir per participar en
el tall a la Jonquera. Valdés
també els va mostrar la se-
va estranyesa que constés

la condició d’investigat
perquè el jutge del cas ha-
via dictat al setembre el
sobreseïment de les actua-
cions.

A partir d’aquest mo-
ment, Òscar Valdés va ini-
ciar un procés de recollida
de paperassa per acreditar
la seva condició de perso-
na pacífica i lliure de deu-
tes amb la justícia. Primer
va tramitar un certificat
de penals, conforme no té
cap antecedent; en segon
lloc, una carta de recoma-
nació de l’última empresa
on havia treballat, i, final-
ment, va demanar als ad-
vocats que tramitessin al
jutjat de Figueres un escrit
conforme el seu cas està
arxivat.

Per obtenir aquest in-
forme, Valdés va haver
d’anar divendres en perso-
na a Figueres, perquè en
un primer moment la lle-
trada de l’administració
de justícia es va negar a ex-
pedir-lo. Dos dies abans,
Valdés havia parlat amb la
unitat Odaisa de la Guàr-
dia Civil, encarregada dels
permisos de l’aeroport.
Aquests li van dir que la
qüestió no depenia d’ells,
sinó que el veto venia de
Madrid, sense especificar
quina instància.

Ara Valdés té tota la do-
cumentació que li hauria
de permetre accedir a
l’acreditació per poder te-
nir la feina a l’aeroport pe-
rò desconeix on l’ha d’en-
tregar perquè sigui efecti-
va. ■

a El Ministeri de l’Interior denega a un ciutadà un permís laboral per poder treballar a les pistes del
Prat a El cas judicial que afecta el treballador és el de la Jonquera i està arxivat des del setembre
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Perd la feina a l’aeroport per
estar investigat pel Tsunami

Òscar Valdés, fotografiat ahir al matí al centre de Barcelona ■ JPF

Entitats memorialistes i
per la lluita dels drets hu-
mans de fins a 20 països
diferents han signat el ma-
nifest de la campanya que
busca convertir la prefec-
tura de la policia espanyo-
la, a la Via Laietana, en un
centre de memòria histò-
rica. Les entitats han fet
costat a un manifest que fa

una crida internacional i
que es va presentar ahir al
matí en un acte davant
mateix de la prefectura de
policia.

L’acte va tenir una loca-
lització incòmoda, perquè
es va fer encaixonat entre
les obres de reforma de la
Via Laietana i les tanques
metàl·liques que la policia
va posar damunt l’asfalt
per evitar que ningú
s’acostés a l’edifici, prote-
git per diverses dotacions
policials antidisturbis.

La campanya la impul-
sen 10 entitats que ahir
van estar representades
en l’acte. Portaveus dels

diversos col·lectius van ser
els responsables de llegir
el manifest, en el qual es
recorda que des de fa 20
anys es reclama el tanca-
ment de la prefectura,
símbol de la repressió i de
les tortures més salvatges
comeses durant el fran-

quisme. El document tam-
bé recorda que són diver-
sos els organismes inter-
nacionals que s’han dirigit
a l’Estat espanyol dema-
nant-li que ressignifiqui
els espais de tortura en es-
pais de memòria.

La lectura del text es va

fer davant d’una gran lona
que representava l’edifici
convertit ja en un espai de
memòria. L’acte, en el
qual hi era el regidor de
Memòria, Jordi Rabassa,
va acabar amb crits de “fo-
ra les forces d’ocupació” i
el cant d’Els segadors. ■
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a La campanya per
l’espai democràtic
recull el suport de 20
entitats internacionals

Suport extern
per tancar Via
Laietana, 43

El president d’Òmnium Cul-
tural, Xavier Antich, va recor-
dar ahir en l’acte de Via La-
ietana les paraules que un
dels torturadors de Carlos
Vallejo li va dir: “Jo soc policia
amb Franco, ho seguiré sent
amb la democràcia i encara
seré policia quan guanyin els
teus.” Vallejo és la persona
que ha presentat una quere-
lla contra els seus tortura-
dors, la primera de tres que
es presentaran pels excessos
policials a Via Laietana.

En el seu parlament, Xa-
vier Antich va denunciar que
l’edifici policial es mantingui
“com un vestigi del terror,
com si res no hagués passat”,
i es va mostrar determinat a
no parar en la seva acció fins
que el lloc “sigui un espai de
memòria”.

L’advocada Pilar Rebaque llegint ahir un fragment del manifest de la campanya ■ JPF
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“Seré policia
quan guanyin
els teus”
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