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Moció 7.4.
CP 17-12-2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE
SUPORT A LES ENCAUSADES POLÍTIQUES PER DEFENSAR EL
DRET A MANIFESTACIÓ I PROTESTA I PER EXIGIR A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE DEIXI DE PERSONAR-SE
COM ACUSACIÓ PARTICULAR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En els darrers anys i per defensar el dret a l’autodeterminació, les mobilitzacions i protestes
independentistes han estat objecte de la repressió. Actualment podem comptar més de 3.000
persones represaliades polítiques per estar mobilitzades i per exercir el dret de manifestació
i de protesta. Moltes d’elles han estat identificades aleatòriament per diferents cossos
policials, inclòs dels Mossos d’Esquadra, sovint en virtut de la Llei Mordassa. I moltes
detingudes per haver estat participant en alguna de les moltíssimes i multitudinàries
mobilitzacions dels darrers anys, algunes d’elles a Tarragona.
Les acusacions més comunes són pels delictes de desordres públics, desobediència,
atemptat contra l’autoritat i lesions a agents policials. Això comporta que moltes de les
encausades rebin citacions policials per acabar declarant en els jutjats. Atestats policials amb
informes de lesions, amb un esbiaix de la realitat, centenars de multes imposades per criteris
polítics i la suma dels aldarulls ocasionats per les intervencions policials sobre tota mena de
mobilitzacions, fan que l'engranatge desmobilitzador i poc afí a la dissidència política comenci
el seu recorregut per assenyalar persones individuals amb la finalitat de paralitzar tot un
col·lectiu.
Actualment veiem cada setmana com nombroses represaliades polítiques van passant pels
jutjats i a molts dels judicis es presenta la Generalitat de Catalunya com a acusació particular.
Per una banda, mentre la mateixa Generalitat de Catalunya ens cridava a la mobilització, per
l’altra ens encausa assumint acríticament els atestats policials dels MMEE i corroborant
l’escrit de fiscalia.
Tenim encausades amb condemna de presó com és el cas de l’Adrián Sas, en Marcel Vivet
o en Francisco Garrobo, entre molts altres que tenen la sentència a punt de ser dictada, com
l’Ernest i les 7del30G. D’altres, hem pogut veure com després d’anys de dolor han sigut
absoltes, com és el cas de les 9 de Lledoners. Així com també nombrosos judicis pendents:
en Joel, l’Álvaro i en David, la Xènia, la Sane, en Brian, en Robert, les detingudes 23S, els
encausats del cas 21 Raons, o les feministes encausades per les mobilitzacions de les
diferents diades del 8 de març. Al Camp de Tarragona també són moltes les persones
represaliades, com la Carme, el Josep Maria, en Gianni, en Carlos, en Sergio, el Jordi, el
Joan Manel, en Jordi, en David, l’Isaac, l’Adrià, la Laura, el Jordi, l’Albert, l’Edgar, en Gustavo,
la Iraitz, en Joaquim, en Marc, en Marcel, el Víctor, l’Arnau, l’Aleix, en Lluís, en Jaume, l’Òscar,
en Genís, i l’Antonio, entre moltes altres.
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Des del nostre posicionament en defensa del dret a l’autodeterminació, manifestació, protesta
i a una vida digne, seguim veien com el govern de Catalunya d’una banda crida a la
mobilització i de l’altra va de la mà dels que ens persegueixen, jutgen i empresonen.
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I atès que, ens trobem davant d’una justícia que utilitza el seu poder per discriminar
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i l’exercici de drets
fonamentals com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el dret a la protesta i recolzada
per unes acusacions fetes pel govern de la Generalitat de Catalunya.
Entenent que, aquests fets tant greus posen en risc els drets fonamentals que haurien de
defensar les institucions democràtiques del nostre país.
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona adoptar
els següents ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Tarragona es solidaritzi i doni suport a totes les represaliades
polítiques, família, amistats i grups de suport.
SEGON. Que l’Ajuntament de Tarragona rebutgi de forma rotunda i contundent totes les
condemnes de presó per totes les persones que han estat jutjades per participar en
mobilitzacions independentistes.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Tarragona exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya
que es retiri com acusació particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la
lliure manifestació.
QUART.- Que l’Ajuntament de Tarragona exigeixi al Govern de la Generalitat l’arxivament de
les nombroses multes incoades a raó de les mobilitzacions populars, així com ordenar als
MMEE que s’abstinguin de coaccionar el dret de manifestació i de protesta mitjançant
l’amenaça de la sanció administrativa.
QUART.- Que l’Ajuntament de Tarragona exigeixi al govern de la Generalitat de Catalunya i
al cos de Mossos d’Esquadra que deixin de recolzar la repressió de l’Estat espanyol contra el
moviment independentista.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Tarragona condemni la repressió contra el moviment
independentista i de manera especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta,
manifestació i llibertat d’expressió.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de Tarragona exigeixi al govern de la Generalitat la depuració de
responsabilitats a tots els Agents que per motius de poder, es sobrepassin en les seves
actuacions i acusacions cap a persones que han exercit el seu dret a manifestar-se o de
protesta.
SETÈ.-Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a l’organització antirepressiva Alerta Solidària.
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