
Les families d’en Xavier Mora Busquets i d’en Jordi Bañeres Solaz manifestem:

1.- Respectem la decisió dels jutges que porten el cas. Som els primers interessats a saber qui els 

ha implicat, de manera tant injusta i dramàtica, en aquesta operació de narcotràfic internacional. 

Tant en Xavi com en Jordi són esportistes amateurs, gent sana que sempre s’ha mogut ben lluny 

del món del contraband i la droga. Incomptables testimonis ho certifiquen. Si la pròrroga de la 

seva detenció ajuda a aclarir definitivament els fets i a demostrar la seva inocència, l’haurem de 

donar per bona.

2.- Demanem a la justícia francesa, en qui confiem plenament, que no allargui ni un segón més del 

que sigui imprescindible la detenció d’en Xavi i d’en Jordi.

3.- Confiem en l’absoluta innocència d’en Jordi i d’en Xavi.  Volem expressar-los la nostra solidaritat 

i els volem fer arribar el nostre afecte. Mentre no tornin a casa cada dijous, a les 8 del vespre, ens 

trobarem tots els que ho vulgueu, durant tres minuts, en silenci, per reclamar el seu retorn. Serà 

un dijous davant l’ajuntament de Llavaneres i el següent davant de l’ajuntament de Canet de Mar, 

d’on són en Xavi i en Jordi, respectivament.  Les seves dones, els seus fills, les seves famílies i els 

seus amics els esperem i no ens mourem del seu costat fins que no s’acabi aquest malson i tornin 

a casa, a la seva feina, a la seva vida.

Convoquem la primera concentració davant de l’Ajuntament de Llavaneres, aquest dijous dia 27 

de febrer a les 20h.

Davant de l’Ajuntament de Canet de Mar, el dijous dia 6 de març a les 20h

I a partir de llavors cada dijous a Llavaneres i a Canet de Mar, alternativament, mentre sigui ne-

cessari.

Moltes gràcies!!
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