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Comunicat de la CGT de Catalunya davant les noves detencions d'activistes per la vaga general del 29M

LA CGT DAVANT DE LES DETENCIONS DEL 29 DE MAIG A BARCELONA I REUS

La Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya assisteix amb profunda preocupació al darrer espectacle
mediàtic dissenyat pel Departament d'Interior que, en aquesta ocasió, ha comportat cinc noves detencions de
manifestants i activistes de la vaga general del 29-M a Barcelona. La informació de la que disposem ara mateix és
que entre els detinguts hi ha dos estudiants militants del SEPC i de la CAJEI de Sant Andreu del Palomar i dos veïns
del barri de Sants, un dels quals periodista de diversos mitjans informatius, així com un activista dels moviments
socials de Reus.

El degoteig de detencions amb l'excusa de la vaga general del 29-M continua i suposa una repressió que feia molts
anys que no patíem sobre els moviments socials i organitzacions que, amb la nostra pràctica quotidiana, lluitem
contra les injustícies socials. En alguns casos aquestes detencions s'han dut a terme simplement per lliurar citacions
a les persones detingudes, actuació que es pot fer sense haver de recórrer a mesures d'aquest tipus. Altres
detencions succeïdes darrerament, com les dels companys Xavi, Isma i Dani (del mateix 29-M) i la de la nostra
companya Laura Gómez (del 24 d'abril passat), han comportat mesures privatives de llibertat inèdites en les
darreres dècades contra militants d'organitzacions sindicals i socials.

En les detencions actuals, segons diverses informacions de darrera hora, els Mossos d'Esquadra pretendrien aplicar
l'art. 577 del Codi Penal, que tipifica la integració d'organització de criminals. La seva aplicació sempre ha estat molt
polèmica (recordem els casos de Núria Pòrtulas, els Tres de Gràcia i el Jove de Torà) i finalment ha sigut
desestimada per les autoritats judicials competents. No obstant, en un primer moment ha servit per criminalitzar les
persones detingudes i els seus àmbits de militància.

Des de la CGT de Catalunya volem enviar, en primer lloc, un missatge clar i inequívoc de solidaritat amb les
persones detingudes, els seus familiars i les organitzacions a les que pertanyen. En segon lloc demanem els nostres
afiliats i afiliades que mostrin activament el seu suport en les iniciatives antirrepressives que es vagin organitzant en
els propers dies. Finalment exigim als responsables polítics del Departament d'Interior que aturin aquesta autèntica
cacera de bruixes contra persones i organitzacions que tenim com a objectiu defensar els interessos de la gran
majoria de la població davant l'espoli social que els governs de torn i el gran capital estan promovent amb l'excusa
de la crisi.

La repressió no ens aturarà.

Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

29 de maig de 2012
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