
Proposició del Grup Municipal de la CUP arran dels fets succeïts a la manifestació del Primer
de Maig a Manresa.

Atès que el  Primer de Maig es va celebrar,  com cada any a Manresa,  la  manifestació del  Dia
Internacional dels Treballadors i Treballadores.

Atès que el Dret a Manifestació és un dret fonamental, estretament lligat amb els drets de llibertat
ideològica i llibertat d'expressió, tots ells continguts i reconeguts com a Drets Humans pel Conveni
per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (Convenció).

Atès  que  el  drets  a  la  llibertat  de  reunió/manifestació  i  a  la  llibertat  d'expressió  són  un  dret
fonamental en una societat democràtica, sense que una causa legal, justa i proporcional en justifiqui
la limitació (mai l'eliminació).

Atès que la manifestació es va veure envoltada des d'un primer moment per desenes d'agents dels
Mossos  d'Esquadra  que  van  utilitzar  la  tècnica  policial  de  l'encapsulament  amb  la  finalitat  de
criminalitzar la manifestació i coartar elss manifestants que hi participaven.

Atès  que  aquesta  tècnica  policial  criminalitza  la  mobilització,  talla  de  soca-rel  el  dret  a  lliure
manifestació i crea un clima de tensió i militarització dels carrers.

Atès que en l’arribada de la manifestació al  carrer  del  Born els Mossos d'Esquadra van seguir
utilitzant la tècnica de l'encapsulament, malgrat l'estretor del carrer (7 metres d'ample) i sabent que
això augmentaria la tensió, ja que faria impossible respectar un mínim de distància de seguretat
entre la policia i els manifestants.
Atès que com a resultat del citat dispositiu policial dues persones, sense cap mena de justificació,
varen acabar detingudes, i una desena de persones resultaren ferides.

PROPOSEM:
1-Que l'Ajuntament de Manresa es solidaritzi amb les persones que van ser detingudes i lesionades
durant la manifestació del Primer de Maig.

2-Que l'Ajuntament de Manresa reprovi l'actuació policial  i  la  tècnica policial  utilitzada durant  la
manifestació del Primer de Maig.

3-Que l'Ajuntament de Manresa declari que l'actuació policial va vulnerar els articles 10 i 11 del
Convenció de Drets Humans.

4.-Que l'Ajuntament  de Manresa insti  el  Departament  d'Interior  a  obrir  diligències  d'investigació
internes per esclarir les responsabilitats disciplinàries i/o penals dels agents que varen lesionar a les
persones que varen resultar ferides.

5.- Que l'Ajuntament de Manresa, insti la retirada dels càrrecs a les dues persones que resultaren
detingues.

6.- Que l'Ajuntament de Manresa insti el Govern de la Generalitat a cessar en la immediatesa el
comissari de la Regió Policial Central, Sergi Pla. 
No obstant això, el Ple decidirà.

Jordi Garcés Casas GM de la CUP Manresa, 15 de maig del 2017


