PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) A LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT AL SINDICALISTA EMPRESONAT
ANDRÉS BÓDALO

El 30 de març del 2016 Andrés Bódalo, sindicalista del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores)
va ingressar a presó després de ser condemnat per la Secció 2a de l’Audiència Provincial de
Jaén, el 27 d’octubre del 2015, com a responsable en concepte d’autor d’atemptat a un regidor de
l’Ajuntament de Jódar i una falta de lesions, a una condemna de 3 anys i 6 mesos de presó i a una
multa de 9 mesos a raó de 6€ de quota per dia.
Els fets pels quals es condemna a Andrés Bódalo i a tres persones més s’emmarquen en un
context d’aprofundiment molt greu de les condicions de vida per a bona part de la població
d’Andalusia, En aquest context hi ha una resposta política i social que ha obtingut per resposta
per part de les autoritats i instàncies judicials la limitació de la llibertat d’expressió i de reunió amb
la denegació de l’activitat pública de sectors i col·lectius afectats per l’atur, en un preludi del que
pot succeir properament a Catalunya si la majoria social favorable a l’autodeterminació exerceix el
seu dret democràtic.
En el cas de la ciutat de Jódar aquesta limitació a les llibertats més bàsiques es va realitzar amb
una ordenança municipal de publicitat exterior que pretenia impedir l’anunci i activitat pública
democràtica de sectors amplis de la població, de maner que es van obrir 123 expedients
sancionadors a la Subdelegació del Govern de Jaén, a instàncies de la Guàrdia Civil a afiliats del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) per la seva participació en marxes i concentracions
reclamant l’aprofitament social de grans extensions de terra que han passat en mans dels bancs
després de processos d’execució després de fallides econòmiques i comercials de privats.
Aquest procés jurídic i administratiu fou reprès judicialment amb 12 sentències de nul·litat de les
resolucions municipals sobre expedients sancionadors de 1.500€ cadascun d’ells, que l’alcalde de
Jódar pretenia imposar als afiliats dels SAT vulnerant l’exercici a la llibertat d’expressió i de reunió i
alhora es va anul·lar l’ordenança de publicitat exterior amb que l’alcalde del PSOE pretenia
complementar el procés.
En el marc d’una assemblea per reclamar la retirada del requisit de les “peonadas” i alhora exigir
la creació d’un Pla Especial de Feina Rural es produeix una tancada a la Casa de la Cultura de la
població de Jódar.
En aquest context es produeixen els fets que van derivar en denúncia de la Policia Local de Jódar
i l’obertura de diligències penals contra Andrés Bódalo Pastrana i tres persones més, que segons
la condemna participaven en un “acte reivindicatiu de caràcter sindical que s’estava desenvolupant
de manera pacífica, si bé es va produir un episodi lesiu contra un regidor de l’Ajuntament, per part
d’un grup de manifestants”.
Posteriorment, el 6 d’octubre del 2012 l’alcalde de Jódar demana a la Subdelegació del Govern el
desallotjament policial de les persones que participaven en la tancada a la Casa de la Cultura, fet
que es va produir posteriorment de manera pacífica, voluntària i sense incidents.

Davant d’un procés kafkià com aquest la família d’Andrés Bódalo –pare de tres fills i avi- ha obert
una petició d’indult, atesa la nul·la gravetat de les conseqüències dels fets, indult al que el
ministeri fiscal s’hi ha mostrat desfavorable.
Fa pocs dies Andrés Bódalo va sortir en un permís de tres dies de la presó, on hi ha hagut de
tornar a entrar, i està esperant com se resolt el seu tercer grau de manera definitiva, resolució que
han demanat els seus companys del SAT.
A l’expectativa que aquests casos d’importància mínima i repercusions greus per als afectats –
aquells sectors de la societat més mobilitzats- no acabin resultant de cap manera exemplaritzants
per al poder i contribueixin a la criminalització i a l’estigma d’aquells que es comprometen per al bé
comú i amb sentit social, i també en defensa d’aquells drets bàsics elementals d’expressió, cal una
aposta contundent de les institucions democràtiques, com demostren les amenaces per part de
l’estat a càrrecs electes a Catalunya pel seu compromís democràtic o també el cas dels 27
encausats a l’UAB per exercir el seu dret a la vaga.

Per tots els motius exposats anteriorment, demanem al ple de la corporació l’adopció d’aquests
acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus es declari en suport a les iniciatives legals en suport a
Andrés Bódalo, en primera instància en la petició d’indult que es tramita amb referència
1310/2016, a petició d’Andrés Bódalo, atenent a la desproporció de la pena aplicada i a
la situació d’extrema vulnerabilitat del seu entorn familiar, tal com va demanar el
Parlament de Catalunya amb els vots favorables de JxSí, CSQP i la CUP el novembre
del 2016.
2. Instar a l’Audiència Provincial de Jaén a deixar lliure de càrrecs i sense fiança a Andrés
Bódalo Pastrana.
3. Notificar aquests acords als interessats, al Sindicato Andaluz de Trabajadores i a
l’Ajuntament de Jódar.
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