
 
 

PROPOSTA DE MOCIÓ PER DEMANAR LA LLIBERTAT SENSE CÀRRECS 
DE LA SINDICALISTA LAURA GÓMEZ 

Laura Gómez, Secretària d’Organització de la Federació Local de Barcelona de la CGT, ha 
estat engarjolada en presons catalanes des del 24 d’abril per ordre del Jutjat d’Instrucció 
número 23 de Barcelona. Un empresonament per haver  participat a les mobilitzacions que, 
amb ocasió de la Vaga General del passat 29 de març, es van realitzar a Barcelona. 

Avui mateix, després de 23 dies empresonada i segons informacions del sindicat CGT, la 
jutgessa del jutjat número 28 de Barcelona ha decretat la llibertat amb fiança de 6.000 euros. 
Tanmateix na Laura continua imputada per desordres públics, coaccions i un delicte contra 
l’exercici de drets fonamentals i les llibertats públiques. Alhora la jutgessa prohibeix a la 
sindicalista participar en manifestacions mentre duri la instrucció de la seva causa, la mateixa 
mesura que va adoptar l’Audiència de Barcelona per els altres 3 empresonats arrel la Vaga 
General, que ja van quedar en llibertat el 4 de maig, després que romanguessin en presó 
preventiva durant més d’un mes.  

A més d’entendre una mesura del tot desproporcionada entenem que són falsos els fets dels 
quals la Fiscalia la responsabilitza i que aquestes acusacions responen a una estratègia de 
persecució, no només contra la CGT, sinó contra tota dissidència política i social criminalitzant 
aquells que combaten la reforma laboral, i la política de retallades de drets mitjançant la 
manipulació dels fets, tot utilitzant mètodes que ens recorden  èpoques passades. 

Només el que acabem d’exposar permet comprendre la presó preventiva de Laura Gómez, ja 
què cal recordar que la figura de la presó provisional és absolutament excepcional en el nostre 
ordenament jurídic, més encara si recau sobre una persona sense antecedents penals i 
sobradament arrelada a la ciutat de Barcelona, amb treball fix, domicili, família si es vol, fins i 
tot representant pública ja què ho és d’un sindicat. D’altra banda, existeixen en el nostre 
ordenament jurídic fórmules menys greus i excepcionals d’assegurar, si així ho entén 
l’Instructor, la presència davant dels jutjats de la companya, com pot ser la presentació davant 
d’ells quan així es pugui determinar. 

Això no es pot entendre sinó dins d’una estratègia. 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords: 

Primer. Solidaritzar-nos amb Laura Gómez i amb tots aquells i aquelles que estan patint la 
repressió en nom del conjunt de la classe treballadora. 

Segon. Demanar la llibertat sense càrrecs de Laura Gómez. 

Tercer. Fer arribar aquest acord, a la CGT de Catalunya,  al Conseller d’Interior de  la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, i al jutjat  d’Instrucció 
número 23 de Barcelona. 


