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Fartes de la repressió a Sabadell

Des del sindicat de Transports i Comunicacions de la CGT de Sabadell volem denunciar l'actuació policial i la
violència contra els manifestants viscuda ahir, 15 d'octubre, a les mobilitzacions de Sabadell, que es van saldar amb
un detingut i més de 20 ferits.

Denunciem també la hipocresia del govern de la Generalitat, que envia la policia a detenir i apallissar manifestants
amb una violència desfermada. Denunciem la covardia i el cinisme de tots aquells que justifiquen les càrregues
contra manifestants a Sabadell, emparant-se en una suposada violència que només va existir per part dels Mossos
d'Esquadra i la Policia Nacional carregant contra una mobilització pacífica.

Ja fa dies que centenars de milers de persones es manifesten a Catalunya protesten contra la Sentència del
Tribunal Suprem i l'extensió de l'ús del delicte de sedició cap a tota protesta "tumultuària que ofereixi resistència a
l'aplicació de la llei". La resposta de la Generalitat i de l'Estat ha estat la violència i la repressió.

La CGT no podem ni volem quedar impassibles davant d'aquest atac a les llibertats i drets de tothom i entenem que
el que s'està desenvolupant és un estat policial i repressiu al que hem de fer front. Per això demanem la dimissió
immediata del conseller d'interior Miquel Buch i el ministre d'interior Grande-Marlaska com a màxims responsables
d'aquesta operació repressiva contra la població.

Animem a tots els treballadors i treballadores a sortir al carrer i protestar avui, demà i la resta de la setmana contra
la repressió policial i de l'estat i pels drets i les llibertats que ens intenten retallar.

Sabadell, 16 d'octubre de 2019
Sindicat de Transports i Comunicacions de la CGT de Sabadell
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