
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D ’UNITAT 
POPULAR DE REUS (CUP) DE SUPORT A LES REPRESALIADES  POLÍTIQUES 

DE REUS I EL CONJUNT DE LA NACIÓ 
 

 

Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes 
molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi 
ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els 
banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han 
patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com han patit altres sectors 
socials. 

En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra totes 
aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels nostres 
drets nacionals i socials. 

Arran de la vaga general del passat 29 de març, els Mossos d’Esquadra ja han detingut un 
total de 100 persones. 4 vaguistes van estar unes setmanes en presó preventiva fins que 
l’Audiència Provincial va desautoritzar al Jutge i va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. El 
passat 30 de maig, dos vaguistes més han estat empresonats de nou de forma preventiva.  

El despropòsit arriba a extrems delirants quan parlem del cas de Laura Gómez, secretària 
d’organització de la CGT, que va estar empresonada durant setmanes. A Gómez, se li 
imputen els delictes de desordres públics, incendi, coaccions i el delicte relatiu a l’exercici 
dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Segons la CGT, li demanen 36 anys de 
presó, sobretot per la imputació d'incendi referent a una acció que es va realitzar davant la 
Borsa de Barcelona consistent en cremar una capsa amb bitllets de mentida. 

També cal destacar la creació d’una web amb fotografies de persones per part del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que ha causat molta polèmica per la 
seva dubtosa legalitat. S’han inclòs fins i tot fotografies de menors d’edat, un d’ells de 15 
anys. Com també la fotografia d’un ciutadà reusenc. 

Els mossos, fins i tot, han volgut acusar als detinguts/des de pertinença a organització 
criminal,  precepte corresponent a l'article 577 del codi penal, incorporat l'any 2000 per un 
decret del ministre d'Interior Ángel Acebes (PP), i que va ser dissenyat per ser aplicat al País 
Basc. 

El dimarts 29 de maig, 250 persones van rebre una multa, que en alguns casos arriba als 
6.000 €, per haver participat en les mobilitzacions estudiantils de l’anomenada Primavera 
Valenciana. 

El dilluns 28 de maig, 4 independentistes mallorquins van ser detinguts per la Guardia Civil 
en una protesta pacífica en motiu de la visita del president autonòmic Jose Antonio Bauzá a 



la localitat de Bunyola. Els detinguts van denunciar amenaces, vexacions i agressions per 
part del cos militar. 

El divendres 25 de maig, un veí del Bages va ser retingut per la policia espanyola durant el 
partit de la final de la Copa del Rei. Segons ha denunciat el mateix detingut, va patir 
diferents agressions i vexacions per part dels agents policials. Aquest cas ha arribat també 
al mateix Congrés de Diputats a través de preguntes parlamentàries. 

Per últim, recordar el ciutadà reusenc Víctor PC, que va ser detingut a la nostra ciutat per 
dos agents dels Mossos d’Esquadra que l’estaven esperant a la porta de casa seva, per 
ordres directes de Barcelona. Va passar tota la nit a la comissaria dels Mossos a Reus, on 
una setantena de persones s’hi van concentrar per donar-li suport davant d’un gran 
desplegament d’agents antiavalots. L’endemà va passar a disposició judicial als jutjats de 
Reus, on una cinquantena de persones més també s’hi van concentrar. El jutge va decretar 
com a mesura cautelar, que el Víctor no pugui assistir durant 6 mesos, en cap mena d’acte 
públic –com el cas d’aquest Ple- vulnerant drets fonamentals com la llibertat d’expressió i 
d’associació. I, posant en evidència així, que tot aquest procés judicial té un caràcter 
exclusivament polític. 

Estem vivint, doncs, una gran onada repressiva de caràcter polític, que només té com a 
precedent la tristament coneguda com a Operació Garzón de l’any 1992 i que persegueix la 
desarticulació de les organitzacions i entitats crítiques d’arreu dels Països Catalans.  

 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1. Demanar la llibertat immediata de les 2 persones que es troben actualment en presó 
preventiva, ja que entenem que aquesta mesura s’ha aplicat de forma arbitrària. 

2. Demanar la llibertat sense càrrecs de totes les persones encausades per la vaga del 
29M o pels fets de l’illa de Mallorca o València.  

3. Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatal que 
aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials que lluiten 
per una societat més justa. 

4. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al govern de les Illes Balears, 
a la Generalitat Valenciana i al govern de l’estat espanyol. 
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