
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
PER INSTAR L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA A QUE ES RETIRI DE

L’ACUSACIÓ PARTICULAR EN EL “CAS BERSHKA”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 7 de gener de 2009, a Tarragona, una  performance pacífica, consistent a

dibuixar  amb  un  guix  al  terra,  va  acabar  amb  una  brutal  agressió  a  tres

persones a l’interior d’un portal,  acompanyada d’insults i  vexacions, per part

d’agents de la Guàrdia Urbana. Per fi, 7 anys després, hi ha data de judici: els

propers 9 i 10 de novembre de 2016.

Aquell dia el col·lectiu feminista Cau de Llunes va voler denunciar la pressió

estètica derivada dels cànons de bellesa impossibles que marca la indústria de

la moda i la bellesa, com una forma més de violència de gènere. Mitjançant la

lectura  d’un  manifest,  el  repartiment  de  pamflets  informatius  i  una  acció

simbòlica, consistent en resseguir amb un guix de pissarra la silueta d’una noia

que s’estirava al terra, es volia conscienciar la població dels greus problemes

físics, psíquics i emocionals que generen els trastorns alimentaris, que en els

casos més extrems poden acabar derivant en la mort. El dia triat, que coincidia

amb  el  primer  dia  de  rebaixes,  pretenia  fer  arribar  al  màxim  de  persones

possible el missatge reivindicatiu.

L’acció, de poc menys de cinc minuts de durada, es va dur a terme sense cap

tipus d’incident davant de botigues de roba que promouen aquest discurs. Amb

la  performance ja començada davant de la botiga  Bershka, situada en aquell

moment a la  Rambla Nova, van aparèixer un parell  d’agents de la Guàrdia

Urbana de Tarragona, i poc després s’hi van afegir nous agents policials, que

van aturar l’acte, van identificar les noies que llegien el manifest i van requisar

el megàfon. 

Com a  resposta  policial  a  la  indignació  de  les  persones  que  presenciaven

l’acció simbòlica, dues activistes i una persona que cobria l’acte per al mitjà de

comunicació local (La Bicicleta) van acabar sent apallissades dins un portal,

davant la consternació de tots aquells i aquelles que ho presenciaren des de

l’altre cantó del vidre. Les targeta de memòria que contenia la càmera de la

persona que cobria l’acte, va desaparèixer, després que, tal com relaten les



tres agredides, a l’interior del portal,  un dels agents ja hagués estavellat de

forma deliberada la càmera contra el terra.

Les tres persones agredides van interposar una denúncia contra els agents

municipals per detenció il·legal, lesions, amenaces i vexacions i, posteriorment,

aquests agents van interposar la seva denúncia per un delicte d’atemptat a

l’autoritat i quatre faltes de lesions. 

El  resultat,  per  tant,  va  ser  una denúncia  creuada entre  activistes  i  agents

municipals. L’Ajuntament de Tarragona, sense haver dut a terme cap acció per

contrastar  els  fets,  està  personat  com  acusació  particular  al  costat  de  la

Guàrdia Urbana,  responent  així,  exclusivament,  a  la  demanda d’una de les

parts. 

Es dóna la circumstància que el mes de juliol de 2016, el principal responsable

polític  de  seguretat  del  consistori  tarragoní  no  tenia  constància  que

l’Ajuntament seguís personat en la causa. I per si això fos poc, només hi ha un

altre cas en què l’Ajuntament de Tarragona està personat en una causa penal, i

és sobre robatori de cablejat a la ciutat. 

Si bé grups polítics municipals han formulat preguntes directes en relació a la

motivació d’aquesta acusació particular,  les respostes per part de l’equip de

govern sempre han estat difoses i poc concretes, al·legant “criteris tècnics” que

no s’han definit ni descrit.

Per  últim,  es  dóna  la  circumstància  que  l’Ajuntament  de  Tarragona  no  és

acusació particular en casos de corrupció, violència de gènere o d’agressions

policials  a  manifestants.  Igualment,  en  les  diverses  ocasions  en  les  què  el

plenari municipal ha debatut mocions que proposaven que l’Ajuntament instés

la lliure absolució de persones imputades en casos repressius, la resposta que

s’ha  donat  per  part  de  la  majoria  de  grups  municipals  ha  estat  negativa

apel·lant a la necessitat de preservar la independència del poder judicial. 



Per tot l'exposat, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal 

l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Instar a l’Ajuntament de Tarragona es retiri de l’acusació particular en

el  procediment  seguit  davant  l'Audiència Provincial  de Tarragona,  secció 4a

(Rotlle 40/2015-7), conegut popularment com a “Cas Bershka”.

SEGON. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Tarragona i a tots els grups

municipals que hi tenen representació, de manera urgent, donada la proximitat

de la data de celebració del judici.  

Riudoms, 26 d'octubre de 2016

Pere Campíñez Salas 

Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular


