PREGUNTA QUE PRESENTA AL PLE DEL DIA 15/09/2017 AL PLE EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A LA PRESÈNCIA D’AGENTS DEL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA ARMATS AQUESTES DARRERES HORES A LA CIUTAT DE REUS

El passat dimarts dia 12 de setembre, després de la massiva i històrica Diada del passat 11 de setembre
a Barcelona i després de la manifestació de la Diada convocada per l’Esquerra Independentista del Camp
a la ciutat de Reus el mateix dia, va ser detectada a Reus una presència evident i nombrosa d’agents del
Cos de la Policia Nacional, arribats amb furgonetes policials i que es van arribar a passejar amb material
antidisturbis i amb armes llargues pel centre de la ciutat de Reus.
Posteriorment han fet evident la seva presència per Reus, sense que ningú, cap càrrec públic ni cap
estament oficial, hagi informat a la ciutadania dels motius d’aquesta presència ni de si hi ha cap operatiu
en marxa.
El material antidisturbi exhibit i la coincidència d'altres situacions similars arreu del país (maniobres
militars a l'Empordà, retorn de la Guàrdia Civil a les rodalies d'alguns pobles de la nostra comarca,
presència de la Guàrdia Civil armada a localitats del Maresme...) semblen indicar que tenen poc a veure
amb els operatius relacionats amb el jihadisme.
Més aviat tot plegat ho podem emmarcar en un moment històric definit per la voluntat del nostre poble
de decidir el seu futur polític, fet que inclou com a contrapartida antidemocràtica per part de l'estat
espanyol registres a treballadors i seus d’empreses, requeriments a càrrecs electes, amenaces de multes
milionàries a voluntaris i de càrrecs democràticament escollits, limitació de premsa i intimidació en
forma de desplegament legal i de tot tipus.

El grup municipal de la CUP, presenta la següent pregunta:



Que l’Ajuntament informi i/o esclareixi a la ciutadania i als grups municipals el motiu de la
presència d’aquest dispositiu policial, amb material antidisturbis i armes llargues a la ciutat de
Reus.

