Bon vespre.
Enguany han mort a les carreteres mallorquines 6 ciclistes. 6
persones que feien esport han rebut l'impacte d'un vehicle i han
perdut la vida. Diumenge passat en Joan Roig Bauzà, el nostre
amic, va ser el darrer.
El conductor d'un tot terreny, que havia consumit molt d'alcohol
i feia una conducció clarament temerària, el va atropellar, no
es va aturar a auxiliar-lo i va fugir a amagar el vehicle. Hores
després va ésser detingut per la Guàrdia Civil que va
comprovar que comptava amb antecedents policials per
robatoris i altres delictes. Això no obstant, un cop fou traslladat
als jutjats, el jutge titular del jutjat d'instrucció de Manacor,
Ángel Mateo Goizueta, el va deixar en llibertat condicional.
En conèixer aquest fet, la indignació s'afegí a la immensa
tristesa que ja teníem per la mort d'en Joan. No mos ho podíem
creure. Com és possible que una persona que ha comés un
homicidi surti al carrer abans que la víctima sigui enterrada? És
una decisió que provoca ràbia, impotència i crea una gran
crispació. Pensam que la llei ha de servir per conviure amb
llibertat i respecte, i ha de castigar els que no la compleixen;
per tant, si en aquest cas el jutge no ha aplicat la llei, hem de
canviar de jutge. I si l'ha aplicada, és tan absurda, que hem de
canviar de llei.
Creim que és una greu irresponsabilitat alliberar un homicida, ja
que el sentit comú, que hauria d'il·luminar els jutges i
legisladors, indica tot lo contrari.
Així com estan les coses, i fent de portaveu d'aquesta
indignació que percebem, exigim l'EMPRESONAMENT
IMMEDIAT com a mesura preventiva fins que sigui jutjat.
També recollim els cinc punts de la moció que es va aprovar
per unanimitat a l'Ajuntament de Sant Joan, ja que resumeixen

molt bé el nostre pensament en aquests moments:
1. Condemnam enèrgicament els fets delictius que han
ocasionat la mort de Joan, i traslladam les nostres
condolences a tos els seus familiars.
2. Demanam als jutjats i tribunals penals competents, el
màxim rigor en l’aplicació del Codi Penal per l’autor
d’aquest delicte i similars, amb la màxima condemna de
presó i privació del permís de conducció. Per tal que
serveixi d’exemple i corregeixi conductes que causen
danys irreparables.
3. Sol·licitam al poder executiu i a les autoritats competents
en matèria de trànsit, el màxim rigor en el control de la
normativa de seguretat vial, amb augment dels controls
d’alcoholèmia en els llocs i hores de major risc; a les
autoritats sanitàries i educatives, perquè promoguin
campanyes de conscienciació sobre els efectes de
l’alcohol i drogues en la conducció; i a les autoritats
responsables de foment o carreteres perquè mantenguin
adequadament les voravies i dissenyin carrils bici en la
reforma o construcció de carreteres.
4. Demanam al poder legislatiu l’agreujament de les penes
pels delictes contra la seguretat vial i l’homicidi imprudent,
que destrueixen famílies innocents i provoquen alarma
social.
5. Sol·licitam la posada en marxa d’un protocol d’actuació
propi per aquests tipus d’accidents mortals entre vehicle i
ciclista com ja existeixen els protocols de víctimes de
terrorisme o de violència de gènere, assignant un jutjat
específic.
Per acabar demanam un minut de silenci per en Joan i per
totes les víctimes innocents de les nostres carreteres, amb
l'esperança que aquest moment tan amarg que ara patim
noltros, no l'hagui de sofrir ningú més.

