
MOCIÓ QUE PRESENTA  LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR  DE 
REUS (CUP) PER TAL DE DEMANAR LA RETIRADA DE L'AJUN TAMENT 

COM A PART DENUNCIANT EN EL CAS “ELS 8 DE REUS” 
 
 
DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular de Reus (CUP), presenta la següent moció. 
 
EXPOSA: 
 
El 24 de juliol de 2009 es votava al plenari de l'Ajuntament de Reus el projecte 
urbanístic de l'espai conegut com la “Sedera”. Un projecte que comptava amb una 
forta oposició per part del veïnat i de diferents entitats de la ciutat. Davant de l'actitud 
del Consistori d'obviar les peticions i propostes dels grups opositors, així com la 
inexistència d'eines i canals de participació, diferents ciutadanes es van apropar al Ple 
per mostrar la seva disconformitat amb l'aprovació d'aquest projecte.  
 
Entre aquestes, un grup de persones van intentar desplegar una pancarta davant les 
autoritats, un cop s'aprovà el projecte. Però, en començar a desplegar-la, l'alcalde de 
la ciutat aturà el Ple i agents de la Guàrdia Urbana es llançaren contra aquestes 
persones fent-les fora del Saló de Plens a empentes davant la resistència passiva 
d'aquestes.   
 
Una d'aquestes persones fou amenaçada de ser llançada per les escales i fou objecte 
de diverses agressions que han quedat recollides en un informe mèdic. Una altra, fou 
amenaçada amb una espasa per part d’un guàrdia urbà. El grup de persones que 
desplegà la pancarta fou identificat per agents de la Guàrdia Urbana i fou expulsat de 
l'Ajuntament.  
 
Posteriorment, el llavors primer tinent d'alcalde de la ciutat, el Sr. Eduard Ortiz, realitzà 
unes declaracions en que difamava i intentava criminalitzar les persones que 
intentaren desplegar la pancarta i manifestà que un total de vuit persones foren 
denunciades als jutjats pels fets produits.  
 
D'aquests vuit, les cinc persones citades als jutjats de menors de Tarragona, ja van ser 
absoltes fa uns mesos, en constatar-se que no hi havia indicis de delicte, sinó que 
simplement, estaven exercint el seu dret d'expressió, d'una manera pacífica i 
respectuosa amb el funcionament de les institucions democràtiques. 
 
Tanmateix, el procés judicial que afecta les tres persones majors d'edat, encara 
contiua ferm, encara que no hi ha fixada cap data de citació de vista prèvia. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de Reus (CUP), 
expressem un cop més el nostre suport a aquestes persones, represeliades per motius 
polítics, pel simple fet de mostrar el seu rebuig legítim a un acord de govern que no 
compartia -i no comparteix- la majoria de la ciutadania, i proposa al Ple de l'Ajuntament 
de Reus els següents acords. 
 
MOCIÓ:  
 
1.- La retirada de l'Ajuntament de Reus com a part denunciant en el procés judicial 
instruit contra aquestes tres ciutadanes. 
 



2.- La comunicació a les vuit ciutadanes que han estat denunciades per part de 
l'Ajuntament d'aquesta decisió, així com una disculpa pública vers aquestes en 
compensació a les calúmnies rebudes per part de l'anterior govern municipal.  
 
 
 
 
 

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS 
Reus, a 4 de juliol de 2011 

Finalment la moció ha esta la seguent: 
 
1-Que l’ajuntament es posicioni a favor i faci el posible perquè es retirin els càrrecs 
imputats a les 3 persones que a dia d’avui encara estan pendent de procés judicial. 
 
2.- La comunicació a les vuit ciutadanes que han estat denunciades expresant una 
disculpa pública vers aquestes en compensació a les calúmnies rebudes per part de 
l'anterior govern municipal.  
 
 


