Ronda Universitat 7, 5è-4ª
08007 Barcelona
sindicatdelaimatge@gmail.com
www.upisindi.cat

INFORME
Avui dimarts 22 de novembre s’ha fet una reunió entre els diputats de
JUNTS PEL SI Marta Rovira, Roger Torrent, Montserrat Fornells i el
coordinador del Grup Eugeni Villalbí, d’una banda, i de l’altra la
representació del Sindicat de la Imatge UPIFC i de CCOO de
Catalunya, composada per Pere Monés, Luisa Montes, Lluís Salom i
Josep Cruanyes.
JxSI ha explicat el desenvolupament del debat parlamentari de la moció
“Veritat. Justícia. Reparació” proposada per la CUP el passat 10 de
novembre, i admet l’error de no haver aprovat el Punt 12 de la moció
que instava al Govern a prohibir la requisa de càmeres alls informadors
gràfics per part dels Mossos d’Esquadra.
Tot i que una moció no és una llei sinó un posicionament polític, el grup
parlamentari de JxSI està disposat a rectificar-lo atès que el fet ha
desvetllat una gran alarma en el sector dels informadors gràfics i més enllà.
A tal fi, el passat 18·11·2016 JxSI va presentar a la Mesa del Parlament
la “Proposta de resolució en defensa de les llibertats democràtiques”
(s’adjunta PDF), subjecte a esmenes i que serà sotmesa a debat
proximament en la Comissió d’Interior del Parlament (aprox. el mes de
gener, si tot va bé).
______________________
D’altra part, la Comissió Executiva avança adjunta una proposta de
resolució per l’Assemblea de demà dimecres (a les 12,30 h a la seu de
CCOO a Via Laietana 16, de Barcelona) que, òbviament, està subjecte
a les esmenes que s’incorporin en el decurs del debat).
No cal dir, doncs, que l’Assemblea de demà és important perquè, a més
de donar una ferma resposta col·lectiva a una amenaça més que
potencial, també ens dóna l’oportunitat de fer-nos sentir en un moment
de més receptivitat.
Contribueix a resoldre el problema amb la teva participació.
Vine a l’assemblea.
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