
CRIDA A LA SOLIDARITAT DAVANT L'INGRÉS A PRESÓ DE DOS JOVES D'HOSPITALET

Companys i companyes,

Ens dirigim a vosaltres, que formeu part de l'entramat de col·lectius, entitats i organitzacions
socials, perquè la gravetat de la situació que explicarem a continuació requereix del suport de tots
i totes per tal de fer-hi front. Aquí us aportem tota la informació referent a aquest capítol repressiu
i us demanem la vostra implicació.

Arrel del llançament d’un còctel molotov contra la comissaria de Sants la matinada del 4 d'octu-
bre, aquella mateixa nit van ser detingudes, aillades i maltractades física i psicològicament tres
persones vinculades al teixit associatiu de l'Hospitalet, Barcelona i Cornellà. Hem d’aclarir que la
seu de la comissaria de Sants no va patir pràcticament cap desperfecte, i tampoc es va produir cap
dany contra persones. 

Durant el transcurs dels interrogatoris i les tortures, la Brigada d'Informació de la Policia Nacional
va intentar per dos cops, sense èxit, que l'Audiència Nacional els apliqués la Llei Antiterrorista. Amb
aquesta mesura pretenien allargar el periode d'incomunicació amb l’excusa de continuar una
investigació policial sense interferències ni dret de defensa pels nois. 

Després de colpejar-los repetidament i amenaçar-los de mort amb una pistola, la policia va acon-
seguir que dos d'ells signessin una declaració autoinculpatòria. Tot i que a jutjats van negar les
declaracions que havien fet a comissaria, i van denunciar maltractaments, el dimecres 6 d'octubre,
el jutge va ordenar l'ingrés a presó de dos d'ells legitimant com sempre, i una vegada més, els
mètodes policials.

Cal remarcar que és inusual el fet que sota els càrrecs de danys, desordres públics i resistència
a l'autoritat hi hagi una ordre de presó preventiva. Entenem que aquesta mesura respon a un supo-
sat escarment cap a ells.

Malgrat que el jutge va presentar la situació d'ingrés a presó com una mesura que s'allargaria
com a màxim una setmana, la situació actual és més complicada. La Brigada d'Informació ha estat
pressionant insistentment al jutge per tal de seguir amb les investigacions. Per aquest motiu ha
denegat el recurs de la defensa i com a conseqüència directa el cas passa automàticament a
l'Audiència Provincial, és a dir que la presó preventiva es pot allargar fins el dia del judici.

Mentre que per danys materials els nostres companys estan privats de llibertat (tot i que s’ha de
seguir respectant la seva presumpció d’innocència), el responsable d’una agressió feixista que es
va produïr durant les passades festes de Gràcia amb el resultat d’una persona en estat molt greu
ingressada a l'hospital, ha sortit en llibertat sota el simple càrrec de "lesions". Això demostra que
la justícia té una doble varem de mesura. Mentre els feixistes del 12 d'octubre segueixen fent el
seu acte sota protecció oficial i policial, la gent  detinguda durant la manifestació antifeixista del '99
estan a punt d'entrar a la presó. Mentre els lladres de "guant blanc" gaudeixen de règims privile-
giats, les presons estan plenes de gent el delicte de les quals és ser pobres.

Demanem la llibertat per aquest joves, el respecte a la seva presumpció d’innocència, el dret a la
intimitat i a la pròpia imatge. 

QUÈ PODEU FER DES DELS VOSTRES ESPAIS DE LLUITA:
- Difondre i denunciar el tema mitjançant xerrades, publicacions i accions al carrer.
- Convocar a la MANIFESTACIÓ DEL 13 DE NOVEMBRE A LES 17 HORES A LA PLAÇA UNI-
VERSITAT DE BARCELONA
- Col·laborar econòmicament amb la campanya de suport. 
El número de compte és el següent: BBVA 01822120000201536963
- Estar pendents de les pròximes convocatòries i noves informacions.
- Des del grup de suport es demana la intimitat dels companys i per tant no fer públics els seus
noms tot i que es farà arribar l'adreça de la presó per a que puguin rebre cartes i sàpiguen que
no estan sols.



SOLIDARITAT DAVANT L'INGRÉS A PRESÓ DE DOS JOVES D'HOSPITALET

Arrel del llançament d’un còctel molotov contra la comissaria de Sants la matinada del 4
d'octubre, aquella mateixa nit van ser detingudes, aillades i maltractades física i psicològicament
tres persones vinculades al teixit associatiu de l'Hospitalet, Barcelona i Cornellà. Hem d’aclarir que
la seu de la comissaria de Sants no va patir pràcticament cap desperfecte, i tampoc es va produir
cap dany contra persones. 

Durant el transcurs dels interrogatoris i les tortures, la Brigada d'Informació de la Policia Nacional
va intentar per dos cops, sense èxit, que l'Audiència Nacional els apliqués la Llei Antiterrorista. Amb
aquesta mesura pretenien allargar el periode d'incomunicació amb l’excusa de continuar una
investigació policial sense interferències ni dret de defensa pels nois. 

Després de colpejar-los repetidament i amenaçar-los de mort amb una pistola, la policia va acon-
seguir que dos d'ells signessin una declaració autoinculpatòria. Tot i que a jutjats van negar les
declaracions que havien fet a comissaria, i van denunciar maltractaments, el dimecres 6 d'octubre,
el jutge va ordenar l'ingrés a presó de dos d'ells legitimant com sempre, i una vegada més, els
mètodes policials.

Cal remarcar que és inusual el fet que sota els càrrecs de danys, desordres públics i resistència
a l'autoritat hi hagi una ordre de presó preventiva. Entenem que aquesta mesura respon a un supo-
sat escarment cap a ells.

Malgrat que el jutge d’instrucció 13 de Barcelona va presentar la situació d'ingrés a presó com
a una mesura que s'allargaria com a màxim una setmana, la situació actual és més complicada.
La Brigada d'Informació ha estat pressionant insistentment al jutge per tal de seguir amb les inves-
tigacions. Per aquest motiu ha denegat el recurs de la defensa i com a conseqüència directa el cas
passa automàticament a l'Audiència Provincial, és a dir que la presó preventiva es pot allargar fins
el dia del judici.

Mentre que per danys materials els nostres companys estan privats de llibertat (tot i que s’ha de
seguir respectant la seva presumpció d’innocència), el responsable d’una agressió feixista que es
va produïr durant les passades festes de Gràcia amb el resultat d’una persona en estat molt greu
ingressada a l'hospital, ha sortit en llibertat sota el simple càrrec de "lesions". Això demostra que
la justícia té una doble varem de mesura. Mentre els feixistes del 12 d'octubre segueixen fent el
seu acte sota protecció oficial i policial, la gent  detinguda durant la manifestació antifeixista del '99
estan a punt d'entrar a la presó. Mentre els lladres de "guant blanc" gaudeixen de règims privile-
giats, les presons estan plenes de gent el delicte de les quals és ser pobres.

L’entitat sotasignada demana la llibertat per aquest joves, el respecte a la seva presumpció d’inno-
cència, el dret a la intimitat i a la pròpia imatge. 

Segell de l’entitat o signatura del seu representant:



SOLIDARITAT DAVANT L'INGRÉS A PRESÓ DE DOS JOVES D'HOSPITALET

Arrel del llançament d’un còctel molotov contra la comissaria de Sants la matinada del 4
d'octubre, aquella mateixa nit van ser detingudes, aillades i maltractades física i psicològicament
tres persones vinculades al teixit associatiu de l'Hospitalet, Barcelona i Cornellà. Hem d’aclarir que
la seu de la comissaria de Sants no va patir pràcticament cap desperfecte, i tampoc es va produir
cap dany contra persones. 

Durant el transcurs dels interrogatoris i les tortures, la Brigada d'Informació de la Policia Nacional
va intentar per dos cops, sense èxit, que l'Audiència Nacional els apliqués la Llei Antiterrorista. Amb
aquesta mesura pretenien allargar el periode d'incomunicació amb l’excusa de continuar una
investigació policial sense interferències ni dret de defensa pels nois. 

Després de colpejar-los repetidament i amenaçar-los de mort amb una pistola, la policia va acon-
seguir que dos d'ells signessin una declaració autoinculpatòria. Tot i que a jutjats van negar les
declaracions que havien fet a comissaria, i van denunciar maltractaments, el dimecres 6 d'octubre,
el jutge va ordenar l'ingrés a presó de dos d'ells legitimant com sempre, i una vegada més, els
mètodes policials.

Cal remarcar que és inusual el fet que sota els càrrecs de danys, desordres públics i resistència
a l'autoritat hi hagi una ordre de presó preventiva. Entenem que aquesta mesura respon a un supo-
sat escarment cap a ells.

Malgrat que el jutge d’instrucció 13 de Barcelona va presentar la situació d'ingrés a presó com
a una mesura que s'allargaria com a màxim una setmana, la situació actual és més complicada.
La Brigada d'Informació ha estat pressionant insistentment al jutge per tal de seguir amb les inves-
tigacions. Per aquest motiu ha denegat el recurs de la defensa i com a conseqüència directa el cas
passa automàticament a l'Audiència Provincial, és a dir que la presó preventiva es pot allargar fins
el dia del judici.

Mentre que per danys materials els nostres companys estan privats de llibertat (tot i que s’ha de
seguir respectant la seva presumpció d’innocència), el responsable d’una agressió feixista que es
va produïr durant les passades festes de Gràcia amb el resultat d’una persona en estat molt greu
ingressada a l'hospital, ha sortit en llibertat sota el simple càrrec de "lesions". Això demostra que
la justícia té una doble varem de mesura. Mentre els feixistes del 12 d'octubre segueixen fent el
seu acte sota protecció oficial i policial, la gent  detinguda durant la manifestació antifeixista del '99
estan a punt d'entrar a la presó. Mentre els lladres de "guant blanc" gaudeixen de règims privile-
giats, les presons estan plenes de gent el delicte de les quals és ser pobres.

Les persones sotasignades demanem la llibertat per aquest joves, el respecte a la seva presump-
ció d’innocència, el dret a la intimitat i a la pròpia imatge. 

Nom Cognoms DNI Signatura

(Un cop estigui el full ple l’envieu o el porteu a: El Lokal, c/de la Cera 1 bis 08001 Barcelona)


