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Pel rebuig del CJB a les ingerències de l’Estat

Espanyol envers entitats de l’Independentisme

juvenil i moviments socials

El passat 7 de juny es va conèixer la notícia que la policia de l’Estat Espanyol havia

infiltrat un agent durant dos anys a l’esquerra independentista, des del juny de 2020,

un cop havia sigut nomenat funcionari de la policia. Aquest va participar activament

en el moviment estudiantil universitari, concretament en el SEPC, així com en el

moviment pel dret a l'habitatge del Gòtic i en el moviment popular veïnal de

l'Eixample Esquerra, al casal Lina Òdena.

Per altra banda, en el cas de Jovent Republicà, el 27 de juny es coneixia un intent de

captació d'un nou confident per ser infiltrat en aquesta organització. En aquest cas,

el mateix jove va denunciar els fets i va gravar les trobades amb els dos agents del

Departament de Seguretat Nacional.

Davant d'aquests fets, Òmnium Cultural, juntament amb el Jovent Republicà i el

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans van presentar una demanda a l'Audiència

Nacional. Conseqüentment, el Ministeri de l'Interior va respondre amb un escrit

justificador titllant les actuacions de l'Estat de: "legítimes, idònies i oportunes". A

més, en l'escrit vincula el moviment independentista amb el terrorisme i justifica les

infiltracions, posant de precedent la mobilització popular dels darrers anys com a

exemple d'amenaça d'un possible terrorisme i extremisme violent.

Altrament, el proppassat 30 de gener es destapava un nou cas d’un policia encobert

que utilitzava les relacions sexoafectives amb dones per infiltrar-se en moviments

socials i polítics de Sant Andreu i així poder obtenir informació. Un cas que evidencia

que l’Estat Espanyol demostra que és capaç de tot per exercir la repressió, també en

forma de violència masclista utilitzant el cos de la dona com a mitjà per assolir el

seu objectiu. En aquest cas, va ser el col·lectiu anarquista La Cinètika qui va patir la

infiltració il·legítima d’un funcionari de la policia nacional de l’Estat espanyol.
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Addicionalment, el 13 de febrer sortia un nou cas, aquest cop al País Valencià, en el

qual un agent de la policia espanyola s’havia infiltrat durant dos anys en el moviment

popular i antifeixista de València. Aquest nou cas d’espionatge i els múltiples vincles

entre els agents policials infiltrats evidencien que es tracta d’una operació

coordinada per espiar l’activisme d’esquerres dels Països Catalans orquestrada pel

Ministeri de l’Interior liderat per Fernando Grande-Marlaska.

No pot passar per alt, doncs, la justificació i acceptació de l'Estat Espanyol dels fets

esclarits, els quals no poden deixar de ser titllats d'antidemocràtics i dèspotes.

Aquests fets són d'extrema gravetat i demostra les prioritats d'un Estat, el qual

destina recursos públics a la persecució política, per davant d'altres serveis que sí

que haurien de rebre recursos econòmics de l'Estat.

Queda palès que les persones joves en aquest país poden ser subjecte d’injustícies

amb impunitat pel simple fet de defensar posicionaments que van en contra d'un

Estat amb actituds i aptituds antidemocràtiques. Unes injustícies que van en contra

d'un moviment clarament pacífic i democràtic, tant pels fets ocorreguts els darrers

anys com per la voluntat de tot el moviment independentista expressat.

Davant d'aquest fet, considerem a fermament que les persones joves hemde

respondre amb més organització, amb tota la voluntat de canvi i emancipació d'una

metodologia d'Estat antidemocràtica, i fer-ho a través de les diferents entitats,

organitzacions i partits polítics que volen trencar amb el Règim del 1978.

Per últim, no es pot obviar la justificació i permissivitat d'algunes organitzacions

polítiques a les accions antidemocràtiques i punibles de l'Estat Espanyol. Que van

clarament en contra dels drets de les persones joves i posen una catifa vermella a

les accions injustes de l'Estat, garantint la pèrdua de drets i llibertats.

Per aquests motius, el Consell de la Joventut de Barcelona:

● Rebutgem i condemnem frontalment totes les actuacions que han estat

dirigides per part de l'Estat Espanyol contra l'associacionisme juvenil i les
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persones joves que formen part del moviment independentista dels Països

Catalans.

● Expressem la nostra solidaritat envers totes les persones que hagin patit

accions i coaccions antidemocràtiques i injustes, veient vulnerats els seus

drets i llibertats, per part de l'Estat Espanyol. Com també ho fem per a les

organitzacions que el Departament de Seguretat Nacional Espanyol ha

perseguit i fixat com a objectiu d'espionatge i persecució política.

● Fem una crida a la participació política i social de totes les persones joves de

la ciutat i del país a defensar els seus drets de forma pacífica i democràtica.

Considerant aquesta la millor via per fer front a les actuacions injustes i

antidemocràtiques de l'Estat, tal i com es recull de forma voluntària per part

d'aquest en l'informe del Ministeri d'Interior, que rep per títol "el empleo de

agentes de inteligencia por parte de la comisaría general de información de la

Policía Nacional".

● Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona que exigeixi al Govern Espanyol aturar

qualsevol activitat d’espionatge, seguiment o infiltració contra organitzacions

polítiques juvenils independentistes o de qualsevol signe polític democràtic.

● Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona que exigeixi al Govern Espanyol a

obrir una investigació de les activitats dutes a terme en aquest àmbit i

recentment descobertes i en depuri les responsabilitats, tant en l’àmbit

operatiu com en el de la responsabilitat política.

● Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona la condemna d’aquestes activitats

d’espionatge i vulneració de drets de participació i associació.

Resolució presentada per Jovent Republicà, Joventut Comunista de Catalunya,

Joventut Nacionalista de Catalunya i EINA - Joves de la Intersindical.
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