MANIFEST CAS BESHKA
El 7 de gener de 2009 l’assemblea feminista revolucionària de Tarragona, Cau de
Llunes, vam organitzar una performance pels carrers de Tarragona per tal de denunciar
la pressió estètica que rebem, principalment, les dones. Aquest acte s’emmarcava en
la campanya Això també és violència de gènere, amb la que preteníem transmetre la
nostra crítica al discurs institucional de què es considerava i què no violència de
gènere.
Aquesta pressió, exercida de manera estructural, promou l'obsessió per l'estètica
fomentada des de la indústria de la imatge, sustentant així el rol tradicional patriarcal
que situa les dones en una posició d'objecte de contemplació.
L’acció que s’havia de dur a terme davant del Bershka es va convertir en una escena
dantesca. Amb la performance ja començada, van aparèixer un parell de cotxes de la
guàrdia urbana, aturant l’acte i requisant el megàfon al·legant que no havíem sol·licitat
permís d'ocupació de la via pública. La seva resposta a la indignació de les persones
que estaven a l’acte va ser xulesca i va acabar amb tres activistes dins un portal.
Davant la consternació de tots aquells i aquelles que ho presenciaren des de l’altre
cantó del vidre, el Santi, la Laia i el Diego van ser apallissades, insultades i vexades, a
més de fer desaparèixer proves d’aquests fets que contenia la càmera d’una de les
persones agredides.
Aquell va ser un dia llarg de preguntes i reclamacions, de preocupació per les nostres
companyes i de ràbia davant la violència gratuïta amb què la Guardia Urbana havia
actuat.
Finalment, els propers 9 i 10 de novembre tindrà lloc el judici, acabant així amb un llarg
procés judicial de set anys. Les tres persones que van ser agredides dins del portal són
acusades de desordres i atemptat contra l’autoritat, pel qual els demanen dos anys de
presó. A més a més, l’Ajuntament de Tarragona es presenta al costat de la Fiscalia
com part acusadora al procés contra les tres activistes. Alhora, elles són també parts
demandants per les lesions que van patir.

Cada set de gener des d’aquell 2009 ens hem concentrat davant del lloc on va succeir
aquesta situació, recordant el context de lluita que va dur a la repressió que van patir
les nostres tres companyes i demanant el judici on s’aclarissin els fets.
Des de Cau de Llunes, des de l’Esquerra Independentista i des dels moviments socials
de Tarragona reivindiquem que es faci justícia i s'absolguin les tres encausades,
alhora que instem a l’ajuntament que es retiri de l’acusació particular. A més a més,
exigim que els agents del cos policial que van propiciar les agressions siguin jutjats.
Continuarem denunciant aquestes agressions i teixint suport mutu dia a dia.
Diguem prou impunitat policial!
Allà on hi ha repressió, hi ha solidaritat!

