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A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Crup Parlamentari d'Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Crup Parlamentan de Junts per Catalu
nya, Eulalia Reguant i Cura, portaveu del Crup Parlamentan de la Candidatura
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Cuanyar, David Cid Colomer, portaveu del
Crup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article
169.1 del Reglament del Parlament, proposen que, amb l'acord unànime del
president i la Junta de Portaveus, el Parlament faci la declaració institucional
següent:

DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

En Mohamed Said Badaoui, nascut al Marroc, és veí de Reus des de fa dècades i
molt actiu a nivell de ciutat, tant a nivell social, polític com cultural.

És una persona que sempre ha treballat braç a braç amb les entitats i
l'administració pública arreu del país per garantir els drets més bàsics dels ve
ïns i les veïnes, s'ha implicat en activitats i dinàmiques de Reus i ha fet una
important funció de cohesió social, d'interacció amb la comunitat magribina i
musulmana de la ciutat i de molts altres municipis del país. La seva
col·laboració l'han requerit institucions com escoles i instituts,

els ajunta

ments de Reus i Tarragona, la Diputació de Tarragona, diversos departaments
de la URV, la Direcció General d'Afers Religiosos, el Departament de Justícia o
el Departament d'Interior a través de l'àrea de mediació de Mossos d'Esquadra.

Després de 30 anys vivint a Catalunya i tenir tots els permisos de residència i
de treball en vigor i, en resposta a la seva sol·licitud de nacionalitat espanyola,
la Policia Nacional ha iniciat un procés administratiu per expulsar-lo al·legant,
un suposat extremisme religiós i "radicalisme fonamentalista", sense cap prova
ni basant-se en cap fet atribuïble a aquesta afirmació. A més sense cap procés
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que respecti els seus drets, particularment el dret a la de fRnf.a,, LuUlj.tzan.t. uria /13
via administrativa exprés sense cap garantia jurídica.
Com ell mateix ha expressat, l'activisme i la llibertat d'expressió no són delicte!

Des del 5 d'agost de 2022, que va rebre la notificació de la seva expulsió, Mo
hamed Said, juntament amb les persones i entitats que li donen suport, ha fet
moltes gestions a prop de diferents organismes de l'administració estatal, se
guint les vies ordinàries i utilitzant els mecanismes legals vigents, però malau
radament, fins avui dia, no ha tingut cap resposta més que el silenci.

Ahir 18 d'octubre, la Policia Nacional va procedir a detenir a en Mohamed i a
hores d'ara es troba en dependències policials.

La situació d'en Mohamed però, no es única. Moltes persones a l'estat espanyol
son víctimes de l'arbitrarietat i opacitat dels procediments derivats de la llei
d'estrangeria que resulten en irregularitat administrativa sobrevinguda, desar
relament sobtat, separació de famílies, agreujament de la precarietat i, a més,
comporta impactes en la salut mental i emocional de les persones afectades
directa

o

indirectament.

Per com s'ha desenvolupat, el cas d'en Mohamed té, a més, una dimensió dissuasòria amb l'objectiu d'allunyar a les persones migrades, especialment mu
sulmanes, residents a l'estat d'exercir la seva vida en plenitud, és a dir, amb
activitat social, política i cultural pròpia i nó només subordinada al servei de
les necessitats de la ciutadania.

Entenent la greu repercussió que pot tenir l'expulsió d'un veí de Catalunya en
aquestes circumstàncies; entomant la responsabilitat del Parlament envers la
protecció dels drets dels veïns i veïnes de Catalunya i des de l'afecte més soli
dari amb ell, la seva família i les seves amistats; afegint-nos a centenars de
persones, nombroses entitats, organitzacions, ajuntaments i institucions arreu
del país:

El Parlament de Catalunya:
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1. Declara el seu suport al veí de Reus Mohamed Said Ba i aioTji• -en lUfldBitre:
cas de repressió política i islamofòbia per part de l'estat espanyol,
aquest cop mitjançant la llei d'estrangeria.
2. Declara que el cas d'en Mohamed Said Badaoui és un procediment
d'expulsió irregular, en què se l'ha acusat sense proves d'un suposat ex
tremisme religiós i "radicalisme fonamentalista"; que en tot moment s'ha
desenvolupat sense garanties per la seva defensa i en cap cas ha estat
basat en fets demostrables, sinó en suposicions sobre la seva conducta.
3. Entén que els motius al·legats per expedir l'ordre d'expulsió son infundats i no responen a fets concrets ni estan demostrats amb solvència,
atès que no s'ha iniciat cap procediment judicial per presentar i avaluar
proves de les sospites de la seva presumpta radicalitat o extremisme re
ligiós que sustenten l'ordre d'expulsió irregular.
4. Constata, a la llum dels dos punts anteriors, la vulneració, com a mínim,
dels articles 11, 12 i 13 deia Declaració Universal dels Drets Humans
envers Mohamed Said Badaui per part de l'estat espanyol atès que, se
l'ha condemnat sense judici públic, s'ha comès un atac contra la seva
reputació i honor i s'ha vulnerat el seu dret a escollir residència.
5. Insta a la Generalitat de Catalunya a activar totes les eines administrati
ves, jurídiques i diplomàtiques de què disposa per vetllar pel respecte
dels drets fonamentals d'en Mohamed Said Badaoui i totes les altres
persones

represallades

pels

processos

opacs

derivats

la

llei

d'estrangeria que veuen vulnerats els seus drets socials, civils, culturals
i polítics.
6. Es reitera en la seva exigència de derogació de la llei d'estrangeria mani
festada a les resolucions:
•

Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, sobre les propos
tes per a la Catalunya real.

•

Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació
política general del Covem.

•

Resolució 693/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconei
xement i el garantiment dels drets de les dones.

•

Resolució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació
política general del Govern.
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Marta Vilalta i Torres
Portaveu del CP ERC

Eulàlia Reguant i Cura
Portaveu del GP CUP-NCC

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

David Cid Colomer
Portaveu del GP ECP
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