
AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

Declaració institucional en relació a la resolució de la mort de en Pedro Álvarez 

La Justícia, després de vint-i-quatre anys, segueix sense resoldre el cas de la mort de Pedro 

Álvarez. El cas està a punt de prescriure. Més de 100 pàgines de recerca que quedaran 

arxivades a causa d'un sistema judicial que ha estat incapaç de donar resposta efectiva a la 

família del jove. Una família, encapçalada pels seus pares Juanjo Álvarez i Carmen  , que des 

del dia de la mort ha demanat justícia en un cas ple d’interrogants.  

La nit del 15 de desembre de 1992, aquest jove de 20 anys acompanyava a la seva parella 

Yolanda fins a casa seva. Uns instants després d'acomiadar-se, un cotxe que circulava a gran 

velocitat va estar a punt d'atropellar la noia. Aquest incident va desencadenar una discussió 

que va ser resolta de manera cruel pel conductor. Li va disparar tres trets al jove a poca 

distància, a causa dels quals va ingressar mort a l'Hospital de Bellvitge. La investigació del cas la 

va dur a terme la Policia Nacional que, pocs dies després, va detenir a un membre d’aquest 

mateix cos, José Manuel S.F, com a presumpte autor dels fets. A la causa hi consta que el 

sospitós havia protagonitzat un incident violent instants abans de l’assassinat amb un guarda 

de seguretat de l’Hospital de Bellvitge en el que havia exhibit la seva arma. També hi consta 

que els testimonis oculars de l’assassinat recordaven tres números de la matricula del cotxe  

coincidents amb la del seu cotxe i que fou identificat en una roda de reconeixement com 

l’autor dels dispars. No obstant això,  el cas no va arribar a judici i fou arxivat per “falta de 

proves concloents" contra ell. Entre altres motius, perquè durant l’instrucció de la causa no es 

va poder determinar amb certesa absoluta que la seva arma fos la del crim.  

El cas Pedro Álvarez ha rebut des de l'inici el suport d'un ampli moviment social que s'ha 

convertit en un dels més emblemàtics i constants dels darrers temps. Milers de persones van 

sortir al carrer per demanar justícia pel cas, es van tancar en esglésies. Al desembre de 1996, el 

pare del jove, va iniciar una vaga de fam i va recollir 5.000 signatures perquè es reobrís el cas. 

El jutjat, finalment, va reobrir la investigació però es va tornar a tancar en fals per considerar 

que no hi havia suficients proves concloents per dirigir-la contra ningú.  

Any rere any, la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de Barcelona per tal de recordar la 

impunitat d’aquest assassinat. Cada 15 de desembre s’organitza una concentració i una 

manifestació per mostrar el ferm rebuig a com s’ha portat el cas. Aquestes mobilitzacions 

s’han organitzat a Barcelona i sobretot al barri de la Verneda, d’on era el jove assassinat i la 

seva família. 

Un any més, família i amics de Pedro Álvarez convoquen a una nova manifestació al 24 

aniversari de l'assassinat del jove i una setmana d'accions de record a Barcelona i l'Hospitalet, 

incloent dues conferències d'Amnistia Internacional i la Coordinadora per la Prevenció i 

Denúncia de la Tortura.  

 

 



DECLARACIO INSTITUCIONAL 

Per això, la Junta de Portaveus unànimement expressa la següent declaració institucional: 

PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la 

lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill.  

 

SEGON: Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la facilitació  

necessària per a fer ús de la via pública i dels equipaments públics d’acord amb la 

normativa vigent.  

 

TERCER: Mostrar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la defensa dels 

valors vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació. 

 

QUART: Mostrar  l’enuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet davant la impunitat d’un fet 

tan greu com és  un assassinat en la via pública d’un veï de la nostra ciutat.  

 

CINQUÈ: Instar a totes les autoritats competents: Ministeri, Conselleria i Fiscalia, per 

tal de que facin tot el possible per tal d’esclarir definitivament l’autoria de l’assassinat 

d’en Pedro Álvarez. 

  

SISÈ: Instar al futur Síndics de Greuges de l’Hospitalet i als Síndics de Greuges 

Barcelona i Catalunya, i al ‘Defensor del Pueblo’ a examinar els fets per determinar si 

s’ha pogut produir un mal funcionament de l’Administració.  

 

SETÈ: Donar Trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a la 

Plataforma Pedro Álvarez. Així com també, a la resta de grups municipals del 

consistori, i als grups parlamentaris amb representació a la Generalitat de Catalunya, al 

Congrés dels Diputats, al jutjat número 5 de l’Hospitalet i a la secció penal de 

l’Audiència Provincial de Barcelona. 


