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Comunicat de suport del Casal Popular El Tallaret al col·lectiu de detinguts pel cas Bemba 

 

14 anys després, seguim combatent l'Estil Bustos! 
 

Des del Casal Popular El Tallaret de La Creu Alta volem mostrar el nostre suport al col·lectiu 
de detinguts i represaliats pel cas Bemba, que s'enfronten a un judici el proper 24 d'abril 
on es demana el seu empresonament.  
 
Han passat 14 anys d'aquella nit del 27 de setembre de 2003, en què es tancava el Bar 
Bemba i una multitud de joves s'hi va aplegar per acomiadar-lo. Una nit on el govern del 
corrupte Bustos va ensenyar les seves pitjors cartes, amb una actuació policial 
desmesurada i salvatge a càrrec de la "Brigada d'Intervenció Ràpida". Aquest cos repressor 
d'antiavalots de la policia municipal s'estrenava a la nostra ciutat aquella nit, sota l'atenta 
mirada de l'alcalde Manuel Bustos, el seu germà Paco Bustos i la seva mà dreta, Josep 
Ayuso. I ho va fer amb tota la ràbia i desproporció possible, en una mostra evident del que 
és capaç l'Estil Bustos. No contents amb l'actuació violenta, els fets d'aquella nit van passar 
a una denúncia per part de l'ajuntament a 11 joves, acusats de danys i atemptat a 
l'autoritat entre d'altres, que van suposar un judici que es resoldrà el proper 24 d'abril. 
 
14 anys després, l'Estil Bustos segueix, malauradament, ben viu. Ara des de l'oposició, 
Josep Ayuso, un dels tres representants de l'ajuntament aquella nit del 27 de setembre al 
costat dels germans Bustos, ha seguit mantenint viu aquest estil, que barreja corrupció, 
abús de poder, ànim venjatiu i una clara voluntat d'atacar l'organització popular i de base. 
El Tallaret coneixem bé aquest estil, ja que en som víctimes, a partir d'una denúncia el maig 
de 2016, absolutament venjativa i política, per part d'Ayuso contra el regidor Maties 
Serracant i un parell de tècnics municipals que ha frenat la concessió de l'espai abandonat 
de Cal Balsach a la nostra entitat.  
 
Un cop més, hem hagut de patir les seves trampes. I un cop més, com el 2003, seguirem 
plantant-los cara, fent crèixer l'organització popular que tant mal els fa, sortint al carrer i 
denunciant els seus abusos. Estil Bustos és Estil Ayuso. Les seves estratègies per a generar 
por i desmobilització, el seu cinisme, el mal ús de la justícia i la política per a finalitats 
personals i partidistes, són trets del bustisme que segueixen vius, de Bustos a Ayuso, del 
2003 al 2016.  
 
El nostre és un projecte popular, reivindicatiu i alternatiu, d'aquests que Bustos i Ayuso van 
voler frenar i repressaliar el 2003, però que lluny de retrocedir, ha crescut. Per això diem 
que nosaltres també estàvem al Bemba. I per això, reiterem el nostre suport als 11 acusats 
que seran jutjats el proper 24 d'abril i convidem a tothom a donar suport adherint-se al 
manifest #JotambéestavaalBemba i a participar a la manifestació de suport el proper 22 
d'abril.  
 

Casal Popular El Tallaret de La Creu Alta 


