COMUNICAT DE PREMSA
Els pares i germà d'en Franki, davant la impossibilitat de concedir totes les entrevistes que se'ns demanen des de diferents mitjans
de comunicacio (ràdio, TV, premsa digital i escrita) volem manifestar que:
1- Rebutgem les irregularitats del procés judicial del noi des d'un bell començament, condemnat sense proves a una pena tan
rigorosa i detingut sense notificació.
2- Ens enorgullim de la seva fermesa davant de situacions tan adverses i intentem estar a l'altura de les circumstàncies.
3- Agraïm de tot cor les mostres de solidaritat i el suport rebut de la resta de la família, dels seus amics, de coneguts i desconeguts
que han expressat disconformitat amb la situació del noi.
4- Agraïm immensament la disponibilitat de la Facultat d'Història de la UAB per tal que pugui continuar els seus estudis i, alhora, la
col·laboració del Centre Penitenciari.
5- Agraïm també el posicionament de les entitats oficials i privades, les ONG, els partits polítics i els ajuntaments que es van
solidaritzant amb en Francesc.
6- Agraïm a tots els escriptors i periodistes llurs escrits i programes de suport al Francesc i rebuig a l'irregular procediment judicial
aplicat.
7- Estem en permanent contacte amb la seva companya, la seva advocada i diversos col·lectius de suport als presos.
8- Ens comuniquem amb ell per carta, per telèfon quan ens truca (només pot fer 5 trucades a la setmana) i els dissabtes (entrevista
oral de 50 minuts de durada) que compartim i alternem entre amics i altres familiars. També se'ns ha concedit un primer vis a vis
familiar la primera setmana de juny.
9- Se'ns ha comunicat la possibilitat de l'aplicació del tercer grau de compliment penitenciari, per a la qual cosa hem presentat tota
la documentació que se'ns ha requerit i hem mantingut les entrevistes oportunes.
10- Caldria treballar per a una reforma del codi penal i una millora del sistema judicial.
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