MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A LES
ACTUACIONS I AGRESSIONS DE GRUPS d’EXTREMA DRETA A REUS I COMARQUES
Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel
seu caràcter no violent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han
registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que
conviuen a la societat catalana va ser trencat el passat 1 d'octubre, per una actuació
judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més d'un miler de persones ferides i
centenars de persones investigades, incloent més de 700 alcaldes del nostre país.
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot
contra periodistes. En canvi, l’aparell judicial estar obrint processos per “delictes
d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones que no han comès cap
tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de violència contra
activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el seu suport a les
víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i dels pocs casos comptats
que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències que s’han
limitat al pagament d’una multa.
Condemnen i rebutgem aquest i tot exercici de violència contra la llibertat d’expressió,
sigui aquesta exercida en l’esfera privada o en la pública, alhora que reivindiquem les
places i carrers de les nostres viles com a espais d’expressió política.
Així mateix, i malgrat tot, creiem fermament que aquestes expressions de violència
que s'han produït a dia d’avui continuen sent absolutament minoritàries i no són
producte en cap cas de cap mena d'enfrontament civil entre partidaris d'una o altra
identitat nacional, sinó que són expressions molt minoritàries d'odi, que cal aïllar i
respondre des de la societat civil i des de les institucions amb més diàleg, més
democràcia i més drets polítics i socials.
És per això que lamentem i denunciem la passivitat del Govern de la Generalitat
davant d’aquests atacs feixistes. Així, lamentem profundament la inacció del Govern
en general i del cos dels Mossos d’Esquadra en concret davant l’augment d’agressions
feixistes que estem patint en els nostres municipis.

Per tots els motius exposats, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Declarar la ciutat de Reus com a municipi lliure de racisme i feixisme.
SEGON: Instar la Generalitat que deixi de restar passiva i faci tot el necessari per aturar
els grups d’extrema dreta immediatament.
TERCER: L’Ajuntament de Reus es personarà com acusació particular davant possibles
atacs a persones o espais públics i privats en cas que la víctima així ho demani.
QUART: Convocar una Junta de Seguretat amb la presència de tots els grups municipals
per poder avaluar la situació a Reus.

Reus, 12 de setembre de 2018
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