
BARCELONA.- El passat dijous 8
d’abril, l’Alfonso, el jove de
l’Hospitalet condemnat a tres
anys de presó i al pagament
d’una indemnització de 4500
euros, per una agressió a un
agent dels Mossos d’Esquadra
en el decurs d’una mani-
festació el 2007 i on es va
destapar l'ús il.legal del kub-
otan, finalment ha ingressat a
la presó per complir la pena
imposada. Malgrat la petició
d’indult cursada per l’advocat
del jove, el jutjat d’execució va
sol·licitar el seu ingrés a presó,
decretant el dia 29 de març
com a darrer dia en el que
podia fer l’ingrés voluntari. El
dia 30 de març, la Fiscalia del
cas es va pronunciar dient que
ja que la petició d’indult, duta
a terme per més d’una
cinquantena d’entitats, havia
estat cursada, demanava que
es suspengués l'execució de la
condemna fins que l'indult fos
resolt. Aquest seria el cas més
comú, però una vegada més,
la maquinaria judicial ha jugat
en contra de l'Alfonso. La jut-
gessa d’execucions, entenent
que el jove estava en rebel·lia
des del 29 de març, no ha
volgut valorar aquesta suspen-
sió d’execució fins que l’entra-
da a presó hagués estat efecti-
va. Aquesta situació va moti-
var, que el divendres dia 9

d’abril, la defensa de l’Alfonso
presentés un recurs, ja que en
cas que l’indult fos acceptat,
l’Alfonso hauria complert ja
dins la presó una gran part de
la condemna associada al
delicte indultat. Al llarg de les
properes setmanes, la jutgessa
ha de donar una resposta.
Malgrat que l’Alfonso va
decidir personar-se el matí del
8 d'abril a la presó Model, per
complir allà la condemna,
agents dels Mossos d'Esquadra
el van traslladar en poques
hores al C.P. Can Brians 2, on
roman des de llavors al modul
d'ingressos, a l’espera que li
comuniquin la nova situació. 

Campanya de denúncia
L'ingrés a presó va estar acom-
panyat d'un dia amb diferents
accions, que s'han sumat a les
múltiples mostres de suport
realitzades durant les últimes
setmanes. La jornada va
començar amb una nova
acció de suport, entre les 7.30h
i les 9h del matí del 8 d'abril, es
van repartir 20.000 exemplars
d’un diari, que emulava al
tabloide Què! i en el que al
llarg de vuit pàgines s’explica-
va el cas de l'Alfonso des dels
seus inicis, assenyalant el paper
dels jutges al llarg del procedi-
ment, el doble raser aplicat en
el cas de la sentència contra el

jove i el fet que els Mossos
d’Esquadra no hagin estat
investigats pels fets succeïts a
la manifestació del 19 de maig
del 2007, així com altres casos
de maltractaments i vexacions
protagonitzats per agents
d’aquest cos que han quedat
impunes. La tarda del dia 8
d'abril, a les 20h, una mani-
festació de més d’un centenar
de persones donava inici a
l’alçada del Liceu, a les
Rambles de Barcelona.
Aquesta manifestació es va
endinsar pels carrers de Ciutat
Vella tot llançant consignes per
la llibertat de l’Alfonso, fins
arribar al carrer Ciutat, on es
troba la seu d’Iniciativa per
Catalunya. En aquest punt es
van fer diverses pintades de
denúncia com «Repressors de
debò», assenyalant el paper
que està jugant aquest partit i
els seus representants com a
responsables polítics directes
de les polítiques extremada-
ment repressives aplicades pels
Mossos i de la impunitat que
rodeja a la seva activitat.
Després, la manifestació es
tornà a dirigir al seu punt d’ini-
ci, on fou desconvocada sense
que es produïssin identifica-
cions o detencions.

Grup de suport
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Organitzacions  pro-dret s humans denúncien al Ministeri d'Indústria per exigir al govern que deixi de vendre armament al Marroc segons dicten els convenis internacionals

Veïnat contra l’especulació

S'INTENSIFICA LA LLUITA EN CONTRA DE LA DESTRUCCIÓ DEL CABANYAL

El veïnat del Cabanyal  defensa el barriEl veïnat del Cabanyal  defensa el barri
EL CABANYAL/ VALÈNCIA.-
Aquesta setmana s'ha intensi-
ficat el conflicte del barri del
Cabanyal , arran de la decisió
de l'Ajuntament i la
Generalitat de València d'ini-
ciar el dimarts el primer d'una
sèrie d'enderrocaments de
cases deshabitades, enmig
de la disputa política i judicial
entre el Partit Popular i el
Govern central del PSOE
sobre si és o no legal realitzar
aquests enderrocaments.
Immediata-ment, entre veïns
del barri i solidaris d'altres
parts s'organitza la resistència
davant aquesta agressió,
amb l'objectiu de defensar les
cases i de dificultar al màxim
els treballs de demolició. Així,
durant els tres dies de setge
s'han dut a terme accions tals

com posar-se davant dels
edificis a derruir, pujar a les
teulades, i intentar frenar les
màquines excavadores de
diverses maneres. Tot plegat
no ha servit per a evitar els
enderrocaments a causa de
la contundent actuació de
les policies local i nacional,
que ha deixat un saldo de
diversos ferits i quatre
detinguts (tots ells ja posats en
llibertat), i que ha provocat
diversos enfrontaments ja que
en tot moment es va respon-
dre a les forces de l'ordre amb
cops de puny, puntades i
llançament de pedres i altres
objectes. En el comunicat
dels veïns es fa un esment
especial al paper jugat pel
govern socialista , el qual
d'una banda va dictar una

ordre que suposadament par-
alitzava qualsevol actuació
relacionada amb el PEPRI (el
projecte urbanístic en
qüestió), afirmant posar-se
del costat de l'oposició a
aquest, i per un altre, a través
del seu Delegat de Govern
Ricardo Peralta, ordenava a
la Policia Nacional protegir les
màquines i carregar contra
tot aquell que es poses
davant d'elles, convertint-se
així, a pesar del seu hipòcrita
discurs en còmplice de la
destrucció del barri. El punt
àlgid d'aquest doble joc es va
poder veure el dijous quan els
dirigents del Partit Socialista
del País Valencià expressaven
davant les càmeres el seu
rebuig al pla mentre a l'altre
costat del carrer, a tot just 50
metres, la Policia Nacional dis-
solia a cops de porra a la
gent asseguda a terra. En
aquests moments, el clima
que es respira en el barri és
d'incertesa i alerta. Mentre el
control policial ha augmentat
i la tensió està present (ali-
mentada més si cap pel sen-
sacionalisme mediàtic), no se
sap si continuaran aquesta
setmana entrant amb els tre-
balls de demolició. 
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