MOCIÓ DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CUP DE CASTELLÓ
D’EMPÚRIES
DE
REBUIG
A
L’OPERACIÓ
CONTRA
L’INDEPENDENTISME I LES DETENCIONS DEL 16 DE GENER.
Dimecres passat la Policia Nacional va realitzar fins a 16 detencions a
les comarques gironines. Les detencions es van realitzar sense ordre
judicial vulnerant els drets de les persones detingudes a qui van anar
a buscar a domicilis particulars o seguint-los en les seves activitats
diàries. Les van practicar agents de paisà en alguns casos
encaputxats i sense identificar i vinguts de fora de la ciutat en una
operació política instruïda per la Brigada Provincial d’Informació de la
Policia Nacional i orquestrada des de Madrid. L’objectiu formal de les
mateixes aparentment era la identificació i comunicació del fets a les
persones investigades, un objectiu que en cap cas justifica detencions
i menys quan no les persones investigades no suposen cap tipus de
perill ni hi ha risc de fuga.
L’operació s’engega arran d’una denúncia d’ADIF pels talls de les vies
del TAV que van tenir lloc l’1 d’octubre de 2018 a Girona, però és
evident que aquestes detencions no formen part d’un fet aïllat sinó
que són una nova acció inserida en una ofensiva repressiva contra els
drets civils, polítics i socials i en contra de la defensa i l’exercici del
dret a l’autodeterminació arreu dels Països Catalans.
La Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional, que ha
instruït aquesta causa i d’altres contra l’independentisme popular i
d’altres moviments per la defensa de drets, ha actuat de la mateixa
forma que actuava la Brigada político-social durant els anys de
dictadura Franquista, amb l’única finalitat de castigar, reprimir i
perseguir la protesta i la dissidència política així com el periodisme
que hi dona cobertura. Una mostra d’això és el fet que algunes de les
persones detingudes ni tan sols eren al lloc dels fets que
s’investiguen i el fotoperiodista anava perfectament identificat per fer
la seva feina periodística.
Les persones detingudes són persones compromeses amb la lluita per
a l’autodeterminació, activistes del moviment juvenil, militants
d’entitats independentistes, estudiants, activistes sindicals, dos
alcaldes de comarques gironines i periodistes. Totes elles se sumen a

la llarga llista de persones represaliades per l’estat espanyol per
defensar els drets socials, civils i polítics arreu de l’estat.
A més, hem de lamentar, una vegada més la vulneració de drets
lingüístics en tot aquest procés ja que es va impedir l’assistència de
l’advocat a les persones detingudes per parlar en català i tampoc
aquestes van poder utilitzar el català a l’hora de declarar.
Malgrat tot, el ministeri de l’interior ha defensat l’operació contradient
les paraules del mateix Tribunal Superior de Justícia que va afirmar
que les detencions no havien estat ordenades per cap jutge. Al
mateix temps, però, cap representant del govern espanyol ni les
seves delegacions al territori han donat encara cap explicació de la
vulneració de drets que han comportat aquestes detencions ni s’ha
mostrat preocupat pels fets.
Tanmateix, la ciutadania de les comarques gironines va respondre
una vegada més manifestant-se davant d’aquestes agressions i
vulneració de drets i arran de l’operació són moltes les mobilitzacions
que s’han produït als Països Catalans, així com han arribat mostres
de suport d’arreu de l’estat i fins i tot d’arreu del món. En aquest
sentit, els i les estudiants han reaccionat per protegir-se de més
detencions organitzant la Caputxinada UdG, una tancada que emula
la Caputxinada de 1966 per fer de la universitat un espai de refugi
per tota aquella persona susceptible de rebre repressió.
Per tots aquests motius, l’Assemblea Local de la CUP de Castelló
d’Empúries proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar suport persones investigades i fer una crida a
totes les forces polítiques i sindicals, a totes les entitats i a tot el
teixit associatiu del país a prendre partit i plantar cara a una nova
vulneració de drets civils, polítics i socials.
SEGON.- Exigir al govern espanyol i als seus representants al
territori que doni explicacions per les detencions i la forma com s’han
produït.
TERCER.- Exigir responsabilitats als responsables polítics i policíacs
d’aquesta operació que només fa que augmentar l’alarma social i

confirmar la judicialització de la política i el tancament en banda a
solucions polítiques i democràtiques que responguin a la greu crisi
política, social i econòmica i donant ales des de les institucions a les
propostes i els posicionaments de l’extrema dreta.
QUART.- Exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia
interposada per ADIF pels talls de les vies del TAV el primer d’octubre
del 2018 i donar suport a la recollida de signatures iniciada per els i
les estudiants.
CINQUÈ.- Mostrar el nostre suport a la Caputxinada UdG.
SISÈ.- Traslladar al govern de l’estat espanyol el contingut d’aquesta
moció i a les delegacions del mateix a Catalunya i a Girona.
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