PROPOSTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) A LA JUNTA DE
PORTAVEUS DEL 02/06/2016 EN SOLIDARITAT AMB ELS SINDICALISTES DE LA UNIÓ DE PAGESOS
ENCAUSATS PELS FETS DE L’ENOLÒGICA DE REUS

L’any 2009 la Unió de Pagesos va organitzar a Reus una tractorada per tal de demanar preus justos dels
productes que conreen i que arriben al mercat amb uns preus distorsionats pels intermediaris i per les pròpies
lleis de mercat. El sindicat agrari va organitzar una acció simbòlica davant de l’estació enològica de la nostra
ciutat.
De resultes d’aquesta acció els Mossos d’Esquadra van actuar i van resultar ferits agents i pagesos,
posteriorment, van ser identificats alguns d’aquests darrers (alguns d’ells al mateix hospital mentre eren tractats
per les ferides).
Tot i tindre certificats mèdics que evidenciaven que havien estat lesionats durant la intervenció dels agents, els
sindicalistes van fer un exercici de responsabilitat i es van limitar a demanar responsabilitats polítiques, que no
es van produir ni per part del delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté, ni per part del conseller Saura.
Tot plegat ha suposat per la Unió de Pagesos 100.000€ en costos judicials i multes, a més de 6 mesos de presó
per als quatre pagesos encausats.
Vivim moments en els que la llibertat d’expressió i de manifestació són vulnerades des d’alguns poders fàctics
no escollits democràticament, també són qüestionades com a drets als que es poden acollir la ciutadania. El
cas més greu recentment potser és el d’Andrés Bódalo, sindicalista agrari del SAT també condemnat i que ha
hagut de fer ingrés a presó per uns aldarulls durant un acte sindical que han sigut utilitzats com a pretext.
A més, el problema de fons pel qual protestaven els pagesos, lluny de desaparèixer, es manté com un fet
estructural que de facto provoca una situació endèmica d’abandó del camp com a lloc de treball i del medi rural
en general, provocant un desequilibri territorial i econòmic en un moment històric en que hi ha una majoria social
oberta a participar d’un procés constituent que suposi una realitat més justa; ara es pot redefinir tot de nou,
incloses dinàmiques negatives per als treballadors agraris.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que cal afrontar aquests moments amb valentia per part de les
forces polítiques, i facilitar que el teixit associatiu i la ciutadania en general es puguin manifestar obertament de
manera democràtica per aquest i per altres temes sense campanyes difamatòries i amb la complicitat dels
poders públics.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de Reus a posar-se en contacte amb la Unió de Pagesos per tal de solidaritzar-se
amb el sindicat i per tal de posar-se a la seva disposició pel que fa a les conseqüències judicials dels fets.
Segon.- Que l’Ajuntament de Reus insti a la Delegació del Govern de la Generalitat a fer el mateix amb la Unió
de Pagesos i que mostri el seu suport en tots els sentits amb els pagesos afectats per aquest cas.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Reus a un contacte permanent amb el sector primari existent a la ciutat i a atendre les
seves necessitats per tal de potenciar aquest sector econòmic, en una ciutat com Reus amb gran tradició
comercialitzadora de productes del camp, per tal de dinamitzar i crear sinèrgies econòmiques i socials amb el territori
d’influència tradicional de la nostra ciutat.
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