
Proposició dels Grups Municipals DM i CUP per a la petició d’indult, d’Andrés Bódalo
Pastrana, dirigent del «Sindicato Andalúz de los Trabajadores» (SAT), regidor de Podem i
activista social.

Al llarg dels anys de crisis econòmica, política i social que estem vivint, en els que s’han aplicat
de  forma  generalitzada  polítiques  regressives,  d’austeritat  amb  grans  retallades  socials  i
laborals, així com un retrocés en drets i llibertats, moltes persones i/o famílies han vist com la
seva situació es deteriorava dia a dia, quedant-se sense treball, sense habitatge, sense sanitat,
sense pensions, sense educació, sense futur i sense vida. Aquests fets suposen una vulneració
dels Drets Humans i dels drets fonamentals de les persones.

A part  hem de  sumar  la  important  lacra  de  corrupció  que  impregna  totes  les  institucions
d’aquest país i com aquesta afecta la nostra economia i a la nostra salut social i democràtica.

En front aquesta situació, la classe treballadora s’ha vist obligada i legitimada a respondre a
través de la protesta social i l’acció dels moviments socials, així que, diferents col·lectius, s’han
organitzat  per  a  poder  frenar  totes  aquestes  polítiques  que  danyen  greument  “  l’estat  del
benestar”, en un clar exercici de compromís amb la nostra societat, defensant al carrer els drets
i llibertats usurpats per les altes esferes d’aquest país 

Al nostre país es multipliquen les vagues, manifestacions, ocupacions, concentracions i tot tipus
d’iniciatives  i  mobilitzacions  socials.  A la  vegada que  s’intenta  comunicar  als  responsables
polítics, que no tenen carta blanca per fer amb el nostre mandat electoral el que vulguin i que
és la seva obligació lluitar, defensar i respectar escrupolosament els drets fonamentals de tots i
totes les ciutadanes, com el dret al treball, a la salut, a la vivenda, a la protecció integral dels
ciutadans, a la protecció integral dels ciutadans i “poner toda la riqueza del país en sus distintas
formas y sea cual fuere su titularidad, subordinada al interés general” tal i com indica l’article
128.1 de la CE.

En  aquest  sentit,  Andrés  Bódalo,  regidor  per  Podem a  l’Ajuntament  de  Jaén,  dirigent  del
“Sindicato Andaluz de Trabajadores” (SAT), i activista, com centenars d’andalusos i andaluses
ha estat  al  carrer  defensant  principalment  el  món rural  a  la  província  de Jaén i  al  conjunt
d’Andalusia. On milers de jornaleres viuen en una greu situació de precarietat i pobresa, ja que
l’accés a la terra és impossible (el  50% de la terra cultivable es troba en mans del 2% de
propietaris cacics) el fet que se li suma l’explotació laboral en els “tajos”, a tot això cal afegir la
quasi impossibilitat d’accedir durant molts anys de mala collita, al subsidi agrari per no poder
ajuntar  l’injust  requisit  de  les  peonades.  Això  fa  que  centenars  de  jornaleres  i  jornalers
s’agenollin  davant  els  patrons  i  alcaldes per  poder  aconseguir  les  peonades suficients  per
accedir a l’almoina del subsidi agrari. 

L’any 2012 va ser un d’aquests anys de collita molt dolenta on el SAT va exigir la retirada del
requisit de les “peonades”, i es va realitzar una campanya de mobilització. Quasi mig centenar
de Jornalers/es es van tancar a la casa de la cultura de Jodar per exigir la retirada del requisit i
un pla especial de feina rural. La resposta de l’Ajuntament de Jodar va ser enviar la Guàrdia
civil  per  al  seu  desallotjament  malgrat  les  reiterades  peticions  de  reunió  realitzades  pels
jornalers/es a l’equip de govern de Jodar. Després del desallotjament les jornaleres van anar a
les portes de l’ajuntament a seguir la seva protesta i es va produir una topada pacífica, on en
cap moment hi va haver cap agressió, mesos després Andrés Bódalo va ser denunciat pel
PSOE  de  Jodar  per  agressió  al  tinent  d’alcalde,  un  fet  rotundament  fals,  corroborat  per
centenars de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil. 

Andrés Bódalo, pare de tres fills/es i avi, es troba ara mateix empresonat injustament i fa front a
una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar la protesta social,



per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i defensar els drets de milers de
jornaleres d’Andalusia, 

Per tot això exposat, en nom del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i el
grup municipal Democràcia Municipal proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:

1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, manifesta el seu rebuig a la condemna imposada
per  l’Audiència  Provincial  de  Jaén  contra  el  regidor  Andrés  Bódalo  Pastrana.  Per
desproporcionada, injusta i plena d’anomalies jurídiques. 

2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa insta a l’Audiència Provincial de Jaén a deixar lliure
de càrrecs i en llibertat al regidor Andrés Bódalo Pastrana. I al tribunal suprem Tribunal
Suprem que admeti el recurs d’empara contra la sentència.

3. L’Ajuntament  de  Manresa,  acorda  sol·licitar  al  Govern  espanyol  que  es  concedeixi
l’indult a Andrés Bódalo Pastrana.

4. Que es notifiqui la resolució del Ple d’aquest Ajuntament a Andrés Bódalo Pastrana, al
Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l’Ajuntament de Jodar (Jaén), al Parlament
Andalús, i al Govern d’Espanya.  

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde              Dídac Escolà Garcia             

 GM de la CUP           GM de DM 


