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La CGT de Catalunya es solidaritza amb en Josep Garganté, afiliat de la
CGT de Barcelona i membre de la Secció Sindical de TMB.
El dijous 14, a les 19’30 hores, just quan baixava de l’autobús al finalitzar el seu
torn de treball, el nostre company va ser detingut per part d’agents de paisà dels
Mossos d’Esquadra.
Després de passar una nit a la comissaria, avui divendres 15 al matí ha passat a
disposició judicial i a les 11 hores ha estat posat en llibertat amb càrrecs.
Al Josep se l’acusa de danys i desordres públics per uns suposats fets succeïts el
dimecres 29 de setembre, en el marc de la Vaga General.
Davant d’aquests fets volem manifestar que:
donem tot el suport al nostre company detingut
rebutgem l’actuació dels Mossos d’Esquadra que han dut a terme una detenció
injustificada i innecessària, havent-se pogut fer directament a través d’una citació
judicial
considerem que la detenció és fruit d’una ordre donada des d’instàncies superiors
per perseguir a una persona combativa i desprestigiar al sindicat al que pertany
Per això, ens reafirmem en la nostra lluita contra la reforma laboral i les retallades
de drets socials. És l’èxit de la vaga i l’augment del descontent el que porta a la
detenció i a l’intent de criminalització de les persones que aquell dia van voler dir,
com en Josep, que ja n’hi ha prou de retallades socials i laborals, de perdre drets i de
que siguem la classe treballadora els/les qui estem pagant la crisi i patint els seus
efectes.
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, 15 d’octubre de 2010.
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