Deteñen o secretario comarcal da CIG-Servizos coruñesa
Publicado en Federación de Servizos (http://www.cigservizos.org)

Deteñen o secretario comarcal da CIG-Servizos coruñesa

[1]
Salvador Cerqueiro, secretario comarcal da CIG-Servizos da Coruña, foi detido no seu domicilio pola policía
española o 9 de marzo, acusado da presunta comisión dun delito de danos no decurso da folga nas instalacións
deportivas. A detención do compañeiro, que permaneceu algo máis dunha hora na Xefatura Superior de Policía,
produciuse o mesmo día en que se retomou a actividade no sector logo de máis dun mes de folga indefinida.
09/3/10.
Cerqueiro, pouco antes de ser detido, recibiu unha chamada telefónica da policía na que se lle comunicaba que
debía acudir a comisaría mais sen obter explicación algunha. Cerqueiro fixo caso omiso ao requirimento. Dous
axentes presentáronse en apenas cinco minutos na porta do seu domicilio, onde o detiveron alegando vagamente
que a súa privación de liberdade gardaba relación coa participación na folga das instalacións deportivas.
O secretario comarcal foi trasladado até a Xefatura Superior da Policía, situada nos xardíns de Méndez Núñez,
onde permaneceu algo máis dunha hora. Cerqueiro negouse a prestar declaración. Un nutrido grupo de delegados
e traballadores congregouse no exterior en canto se tivo coñecemento do cativerio do compañeiro.
O comportamento arbitrario dos axentes proseguiu ao longo da tarde. Aos poucos minutos de que Cerqueiro
recobrase a liberdade, un traballador presente na concentración solidaria foi conducido até o interior da Xefatura
para ser identificado tamén pola súa participación nos piquetes da folga. A mesma sorte correu o secretario
nacional da Federación, Paulo Rubido.
A detención de Salvador Cerqueiro evidencia a persecución, criminalización e represión contra a CIG e contra os
valores de loita e compromiso que esta representa.
Novas relacionadas: Atinxido un principio de acordo no conflito dos deportes [2]
Traballadores de deportes acampan indefinidamente na Coruña [3]
A patronal non acode a unha mediación e enquista aínda máis o conflito dos deportes [4]
Persoal de deportes é desaloxado pola policía da Dirección Xeral de Relacións Laborais [5]
O persoal de deportes decide proseguir coa folga [6]
A folga nos deportes será indefinida por mor do desplante empresarial [7]
O persoal de instalacións deportivas traslada ás rúas as súas demandas [8]
Os empresarios están dispostos a estudar a oferta sindical nas instalacións deportivas [9]
A terceira fase dos paros nas instalacións deportivas comeza o 16 de xaneiro [10]
A segunda fase da folga nos deportes logra pechar de novo as instalacións [11]
A irresponsabilidade da patronal de Deportes vai deixar sen servizo máis de 100.000 usuarios [12]
A folga nas instalacións deportivas estenderase máis días debido ao inmobilismo empresarial [13]
Amplo seguimento no primeiro día de folga nas instalacións deportivas [14]
O sector de instalacións deportivas acorda ir á folga os días 26, 28 e 30 de novembro [15]
Rompen as negociacións no convenio de instalacións deportivas [16]
Traballadores de instalacións deportivas están convocados a asembleas na Coruña e Pontevedra [17]
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