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El reclam de llibertat per al reusenc
detingut a Granada protagonitza
una nova mobilització per Pablo
Hasél a Tarragona
Durant el recorregut s'han fet algunes pintades i han atacat la seu del BBVA

Els manifestants, a la plaça Imperial Tàrraco. | Josep M. Llauradó

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=FPnMeOGkVqo
Aquest dissabte ha finalitzat a Tarragona la segona setmana de mobilitzacions en solidaritat amb
Pablo Hasél. La protesta d'aquest dissabte al vespre -d'anada i tornada partint de la plaça de la
Font i passant per la plaça Imperial Tàrraco- ha comptat però amb el protagonisme de la reivindicació
de llibertat per al reusenc detingut a Granada, Cristian Mestre
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/40495/reclamen-alliberament-reusenc-empresonatgranada-arran-protestes-favor-pablo-has) . Hi han participat al voltant de dues-centes persones.
L'acte s'ha iniciat amb la lectura de dos manifestos: un, el genèric, denunciava la violència
policial i apuntava que "l'Estat té altres maneres d'exercir violència cap a nosaltres". Entre elles,
assenyalen la precarietat laboral, l'accés a la salut o la manca d'habitatge com alguns dels fets
que els fan sortir al carrer. Per això reivindiquen "la fi del règim del 78 i de la monarquia". L'altre
text que s'ha llegit, per part d'un grup de suport a Mestre, assegurava que les acusacions contra
el reusenc eren "falses".
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Durant el recorregut no hi ha hagut incidents destacats, més enllà de fets puntuals com algunes
pintades a l'avinguda Catalunya, una de les quals en una seu del BBVA que ha patit també
alguns cops de pedra contra els seus vidres. Les mobilitzacions contra l'empresonament de
Pablo Hasél continuaran, segons els organitzadors, però no hi ha noves dates anunciades. Això sí,
demà diumenge hi ha previst una pintada d'un mural al passeig de les Palmeres, amb la
participació de grafiters i músics.
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Els manifestants, a la plaça Imperial Tàrraco. Foto: Josep M. Llauradó
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La seu d'una entitat financera a l'avinguda Catalunya de Tarragona ha acabat amb alguns vidres trencats.
Foto: Josep M. Llauradó
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