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DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular de Reus (CUP), amb el suport de l’assemblea del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Rovira i Virgili, 
 
 
 
 
EXPOSA: 
 
 
 
El passat dimecres 15 de febrer, un grup d’alumnes –menors d’edat- de l’IES Lluís 
Vives de València, van realitzar una protesta pacífica fora de l’horari lectiu, consistent 
en tallar el carrer on es troba el centre. Aquesta protesta per a rebutjar les retallades 
de la Generalitat Valenciana als centres d’ensenyament del País Valencià, va ser 
dissolta per la policia espanyola –segons ha denunciat el col·lectiu de professors i 
professors del mateix institut-, mitjançant una “violentíssima i desproporcionada 
actuació policial” que comportà “diversos alumnes ferits i contusionats, i fins i tot un 
detingut, lesionat, emmanillat i portat a la comissaria de Sapadors.“ 
 
Aquesta operació repressiva ha comportat que en els successius dies, no sols els i les 
mateixes estudiants d’aquest centre s’hagin mobilitzat per denunciar-ne la 
desproporcionalitat de la càrrega, sinó que estudiants de tota la ciutat hagin repetit la 
mateixa acció que comportà aquesta actuació policial. El resultat, noves càrregues 
policials, detenció de menors d’edat, agressions a professors i professores, vianants, 
periodistes i, fins i tot, a una diputada a les Corts valencianes. 
 

El cap de la policia espanyola al País Valencià, Antonio Moreno Piquer, realitzà una 
declaracions als mitjans de comunicació descrivint als i a les alumnes de secundària 
com a els “seus enemics”. I, en les darreres intervencions policials s’utilitzà gas 
lacrimògen. Un mètode que no s’utilitzava des de la mort del dictador. 
 
 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, conjuntament amb el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Rovira i Virgili, proposa a 
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració: 

 

1.  Mostrar públicament el rebuig a tot tipus de violència i lamentar la resposta dels 
cossos policials en els fets succeïts a València en els darrers dies. 



 

2. Instar al Ministeri d’Interior espanyol a redactar i publicitar un informe detallat sobre 
les operacions que han executat els cossos policials estatals. 

 

3. Fer arribar aquesta declaració a l’IES Lluís Vives de València, a la seu nacional del 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, al govern de la Generalitat Valenciana i al 
govern de l’Estat espanyol. 
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