LLIBERTAT PER ALS JOVES D’HOSPITALET EMPRESONATS SENSE PROVES
El jutjat 13 d’instrucció els empresona per declaracions obtingudes sota tortura

Dimecres 6 d’octubre de 2004, a les 9 del vespre el titular del jutjat núm. 13 d’instrucció va ordenar l’empresonament d’ E.M.M. i E.B.G, de 18 i 19 anys d’edat respectivament i veïns de l’Hospitalet de Llobregat, per un delicte de danys, desordres públics i resistència a l’autoritat, i va decretar la llibertat d’un tercer jove que va sortir al carrer acusat de danys i desordres. 
Aquest és el primer desenllaç d’un malson que va iniciar-se el passat diumenge a la nit, quan la policia nacional va detenir els tres joves acusant-los d’haver atacat la comissaria de Sants amb còctels molotov. Als primers van detenir-los a la carretera de la Bordeta: la policia  va tirar-se a sobre de la moto que conduïen i els va atropellar brutalment, fins al punt que van haver d’anar a l’Hospital Clínic per les ferides ocasionades; a l’altre noi van anar a buscar-lo a casa seva. 
Un cop detinguts van ser incomunicats durant 10 hores a les quals la Brigada d’Informació de la Policia els va torturar física i psicològicament. Els van colpejar repetidament i fins i tot van posar una pistola sobre la taula mentre els interrogaven, aconseguint que dos d’ells signessin declaracions sota tortura.
Durant aquestes hores la brigada d’informació va intentar per dos cops, sense èxit, que l’Audiència Nacional els apliqués la Llei Antiterrorista per allargar el període d’incomunicació i continuar la investigació policial amb total impunitat i realitzant més detencions. 
El dimecres al matí van passar a disposició judicial acusats de danys, desordres, resistència i associació il·lícita, acusació que sovint s’utilitza contra els moviments socials per agreujar les penes. No obstant això, la inconsistència de les proves aportades per la policia va obligar a la fiscal a retirar aquest càrrec.
Finalment, tot ignorant que les declaracions van ser obtingudes sota tortures i malgrat l’escassa entitat de l’acusació final, el jutge va justificar l’ingrés en presó sense fiança per a E.M.M. i E.B.G. com a “mesura d’escarment” i pel fet de ser joves i no disposar de feina ni habitatge estable, precarietat que patim la majoria. A més va considerar que els joves no tenen suficient arrelament social malgrat la seva participació en diferents projectes col·lectius i comunitaris de la seva ciutat.
La operació policial continua oberta i no es descarten noves detencions.
Els familiars, amics i associacions properes als detinguts considerem que ens trobem davant d’un nou cas d’impunitat policial i judicial, on s’estan vulnerant els drets més fonamentals dels dos joves empresonats. Ens sembla escandalós que un jutge no tingui en compte les irregularitats evidents de l’actuació policial i decideixi empresonar dues persones basant-se en les declaracions obtingudes sota tortures i en la criminalització de la precarietat que el sistema ens imposa.  
Estem segurs de que l’escarnissament policial contra aquests joves es deu a la seva vinculació amb el teixit associatiu d’Hospitalet i Cornellà i amb els moviments socials i les iniciatives comunitàries que escapen del seu control.
Exigim:
- la llibertat immediata d’ E.B.G. i E.M.M.
- la retirada dels càrrecs per als tres detinguts.
- el respecte absolut a la seva presumpció d’innocència, dret a la intimitat i la pròpia imatge.
- l’aturada de la criminalització i persecució policial contra els moviments socials i altres formes de dissidència.

CONVOCATÒRIES DE SUPORT AL MES D’OCTUBRE:
DIVENDRES 8, MARXA DE SUPORT, PLÇA UNIVERSITAT 19H.
DISSABTE 9, CONCERT AL CSO PATI BLAU, CORNELLÀ , 22H.
DILLUNS 11 CONCENTRACIÓ A LA PRESÓ DE JOVES, 19H.
DIMECRES13 MANIFESTACIÓ, RAMBLA DE L’HOSPITALET, 19H.
DIJOUS 14, CONCENTRACIÓ A LA PRESÓ DE JOVES, 19H.
DIVENDRES 15, MANIFESTACIÓ A PLAÇA UNIVERSITAT, 19H.

Avui han estat ells, demà pots ser tu.
Prou impunitat policial!!!!

