MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) EN
RELACIÓ AMB L’OPERACIÓ POLICIAL CONTRA EL
CENTRE SOCIAL CAN VIES I LA DETENCIÓ DE 6
JOVES ANTIFEIXISTES
El passat 28 de gener, 6 joves antifeixistes, un d’ells vilanoví, van ser detinguts
a diverses poblacions, per la brigada d’informació dels Mossos d’Esquadra.
L’endemà, un impressionant desplegament policial, que va bloquejar en bona
mesura el barri barceloní de Sants, va servir per escorcollar el conegut centre
social Can Vies.
Les acusacions es remunten al passat 12 d’octubre de 2013, quan els grups
ultres autors de l’agressió de l'Onze de Setembre al centre cultural Blanquerna
a la seu de la Generalitat a Madrid, van convocar a Barcelona una manifestació
de clara apologia al feixisme, i contra els drets col·lectius del poble català, tant
discursivament com simbòlica. Els mateixos autors dels fets del Blanquerna, van
ser-hi presents, fins i tot fent declaracions i reividicant aquella acció.
Ara, els joves detinguts són acusats d’haver agredit a alguns reconeguts
militants d’organitzacions d’ultradreta que van assistir a aquella manifestació
dins un pla suposadament organitzat i executat des de Can Vies.
Davant dels fets exposats, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords:
1. Mostrar la preocupació per la desproporció entre les actuacions
policials i judicials cap als joves antifeixistes. Una desproporció
que contrasta amb una certa permissivitat legal, i una
banalització
mediàtica,
de
les
creixents
agressions
ultradretanes, com l'esmentada acció durant la Diada a Madrid.
2. Mostrar la preocupació per l’afectació d’aquesta operació
judicial cap al Centre Social Can Vies, de reconeguda trajectòria

a la vida veïnal i associativa del barri de Sants, denunciada
recentment per teixit associatiu i la pròpia associació de veïns
d'aquest barri. Sobta aquest desplegament, que topa amb la
pervivència legal d'un centre social durant més de 15 anys, i
preocupa que s'hagi pogut aprofitar aquesta operació per
aconseguir-ne un desallotjament que fins ara ha estat
impossible.
3. Solidaritzar-nos amb els sis encausats, especialment amb en
Fèlix, el jove barceloní de 22 anys per a qui s’ha declarat la
presó preventiva fins a la celebració del judici. Així mateix,
mostrar el posicionament contrari a les mesures cautelars
imposades a la resta d’encausats, entre d’altres a un veí de la
ciutat, els quals tindran restringits els drets de manifestació i
reunió pública fins el dia del judici, drets que entenem
elementals i inalienables per a qualsevol persona, i que per tant,
esperem que es puguin corretgir el més ràpidament possible
totes aquestes mesures d’excepcionalitat.
4. Fer arribar aquests acords a la Consellleria de l’Interior de la
Generalitat de Catalunya, al jutjat d’instrucció nº 19 de
Barcelona i a la Direcció General dels Mossos d’Esquadra i al
Consejo General del Poder Judicial.

