
#ElCabanyalAmbMarga 

Crònica d’un matí en la Ciutat de la Justícia. 

Espai Veïnal del Cabanyal. 

Divendres passat es convocava una concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia de València per 

manifestar el nostre suport, la solidaritat i intentar visibilitzar el cas de Marga, pel qual es celebrava un 

judici aquell matí. Marga és una veïna del Cabanyal, concretament del Clot, que ha estat detinguda i 

denunciada per la policia injustament, acusant-la d’haver-los agredit. 

El cas de Marga1 ens ha colpejat ja que la injustícia s’ha fet palesa de nou al nostre barri. Una dona que 

va acudir en ajuda del seu germà –malalt mental- al que li havia pegat un brot i estava sent reduït per la 

policia, va acabar passant la nit al calabós, plena de morats arreu del cos i amb una denúncia per haver-

hi agredit a la policia mentre aquestos deixaven a la seua filla sola al carrer. 

A més, aquests fets van provocar aquell dia un constant assetjament policial als veïns i veïnes del Clot, 

moltes membres de la comunitat gitana i que tenen por de les represàlies que puguen esdevindre en un 

futur si Marga lluita i tira cap a endavant amb la seua denúncia per haver sigut una víctima d’un delicte 

d’odi per part de la policia. I és que ja és la tercera vegada
2
 que la policia entra en aquesta zona del barri 

per assetjar al seu veïnat. 

Va coincidir que aquell mateix matí, les companyes de CGT també estaven concentrades, ja que es 

realitzava el judici –per fi,després de 4 anys posposant-lo- de la Primavera Valenciana. A primera hora 

del matí en conjunt érem vora un centenar de persones que vam estar donar suport a ambdós casos.  

Quan es va fer l’hora del judici de Marga, vam deixar la pancarta i vam entrar dins de jutjats. Les 

impressions van ser prou negatives per tot el conjunt d’assistents, tant per Marga com pels seus 

familiars i amics, així com per tota la seua xarxa de suport. La fiscal va plantejar un pacte en que es 

reduïa la condemna a la meitat, si es declarava culpable. Però Marga no va voler acceptar tot i jugar-se 

una pena de presó i tindre 4 filles, ja que no va deixar de repetir que ella no havia fet res i que no podia 

ser que la declaren culpable, ja que ella va amb la veritat per davant.  

El judici es va celebrar tard, van deixar passar davant altres casos, com donant-li menys importància i 

dues hores després va començar. Dins del mateix el panorama no va canviar i semblava que la jutgessa 

era també fiscal. És increïble com el rebuig cap a la comunitat gitana i els prejudicis que hi ha, pot fer 

que una dona innocent puga acabar condemnada per tot un muntatge policial. 

Però el cas de Marga, no és un cas aïllat dins del Cabanyal, són moltes les famílies que tenen denúncies 

amb grans quanties de diners que no poden assumir o penes de presó per fraus de llum –degut a la 

pobresa energètica-.Com dèiem, no és casualitat que el Clot estiga al punt de mira de la policia ja que és 

on hi ha una gran quantitat de població que pertany a la comunitat gitana.  

Tot açò ocorre mentre l’Ajuntament comença a negociar els desallotjaments de cases, comença a tallar 

la llum escoltant a Iberdrola amb la policia local, comencen a pujar els lloguers i la població comença a 

desplaçar-se, per començar a albergar a estudiants Erasmus o gent de classes altes que veuen al 

Cabanyal un gran potencial cultural, però sobretot econòmic. 

1.http://www.laveupv.com/noticia/16966/agressio-policial-a-una-familia-gitana-del-cabanyal-video 

2.http://www.laveupv.com/noticia/els-gitanos-sou-una-merda-per-sergi-tarin 
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