
L’Amadeu ja és en llibertat

GIRONA.- «El passat 9 de març,
Amadeu Casellas va sortir en
llibertat de la presó de Girona
després d'haver acomplert més
de 8 anys de presó que no li
corresponien. L'Amadeu, que
anava carregat amb 3 grans
borses repletes d'efectes per-
sonals i d'una trajectòria de llui-
ta de 24 anys a la presó, va ser
rebut entre crits d'alegria, lliber-
tat i abraçades. Des del grup
de suport, a pesar del que hagi
pogut semblar, internament
mai ens hem proposat la lliber-
tat de l'Amadeu com l'objectiu
d'una lluita específica, sinó
com a part de l'enfrontament
quotidià i directe contra el sis-
tema que persegueix i tanca a
les persones que, amb la seva
actitud, se li enfronten. És per
això, que la nostra lluita no con-
clou amb la posada en llibertat
de l'Amadeu, perquè persones
com ell encara romanen a la
presó, o amb la permanent
amenaça de ser represaliadas
o tancades. Sense aventurar-
nos a creuar llunyanes ser-
ralades o mars, just al costat
tenim a la nostra companya
Tamara, al company Alfonso, a
la companya Núria, als com-
panys del 4F, als del Forat de la
Vergonya, el Pla Caufec, a les
persones migrades que es
troben tancades en el CIE o
amb la constant amenaça de
la seva detenció i posterior
expulsió; a tantes persones pre-
ses que lluiten pels seus drets i la
seva llibertat dintre o fora
d'aquest país; (...)als qui rebut-
gen i subverteixen la norma
imposada; a les comunitats

que reclamen i lluiten per la
seva identitat i el dret al seu ter-
ritori vital, i molt especialment a
les comunitats mapuches i zap-
atistas; a aquells que, des de les
galeries de la mort, alcen la
seva veu per a denunciar i
lluitar contra aquest sistema i a
totes aquestes que, amb la
seva lluita individual o col·lecti-
va, fan una crida d'atenció al
nostre profund desconeixe-
ment... A totes elles, i a totes les
que ens deixem, voldríemm fer-
los arribar el nostre profund
agraïment i complicitat més
enllà de les paraules.
Des del grup de suport a
l'Amadeu, hem intentat con-
nectar diferents lluites, sempre
que hem pogut, o propiciar
altres espais perquè aquestes
es poguessin desenvolupar.
Entenem la presó, la pobresa,
la precarietat, el control social,
l'explotació, la discriminació, la
criminalització, les guerres, els
abusos, les tortures, la cosifi-
cació de les persones, la mer-
cantilització i la mort quotidi-
ana de la vida, etc..., com a
manifestacions d'aquest capi-
talisme patriarcal que ens asfix-
ia i marceix i seguirem connec-
tant lluites i obrint espais per la
trobada còmplice.
Per tot això, el grup de familiars,
amics i amigues de l'Amadeu,
ni ens acomiadem, ni ens dis-
solem, sinó que seguim en
aquesta lluita...
Una forta abraçada ple de
profunda complicitat i fraternal
agraïment a totes les quals
esteu aquí..., resistint.»
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AGRAEIXEN I REIVINDIQUEN EL PAPER DE TOTES LES LLUITES
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de l’Amadeu un cop en llibertde l’Amadeu un cop en llibert atat

Repressió als moviments socials

MANRESA/BAGES.- El juliol del 2008,
dos manresans van ser detinguts
a la localitat de Bruc sota
acusació de causar danys al
toro espanyol. Després de pas-
sar dotze hores a comissaria van
rebre una citació judicial en la
què se'ls convocava a un judici
ràpid el dia 5 d'agost a
Igualada. Allà, els dos joves van
decidir no declarar, ja que el
pèrit judicial els hi demanava la
quantitat desproporcionada de
2700 euros pels danys causats.
Quatre mesos més tard, concre-
tament el 10 de desembre, van
ser jutjats a l'audiència provincial
de Barce-lona. Els dos manre-
sans, durant el judici, afirmen
que la seva intenció era acabar
amb el símbol espanyolista.
Finalment, el dia 26 de gener del
2009, es va dictar la sentència
en que se'ls condemnava a una
pena multa de 12euros diaris,
durant 16 dies. Els dos manresans
però, ja van deixar clar que no

reconeixien la sentència i que
no pagarien la multa per una
acció que seguien creient justa.
Així doncs, després que el recurs
d'apel·lació ha estat refusat la
seva entrada a presó es pro-
duirà en pocs mesos. Des dels
moviments socials, sempre s'han
pogut generar els diners neces-
saris per pagar les penes multes
de forma col·lectiva. Tanmateix,
entenem la insubmissió a la
pena multa com a forma de
desobediència, ja que et
negués a pagar a l'estat. Així
doncs, no pagar la pena multa
és una mostra de coherència
política. 
Des del grup de suport, volem
mostrar la solidaritat vers els dos
manresans i animar-vos a partic-
ipar en les mobilitzacions per evi-
tar el seu ingrés a presó. 
Més informació:
ultratgemespanya.blogspot.com

Grup de suport + 
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ELS JOVES HAN FET INSUBMISSIÓ A LES PENES MULTA

Presó pels dos joves que vanPresó pels dos joves que van
desmuntdesmunt ar el brau del Brucar el brau del Bruc

Revisió del recurs presentRevisió del recurs present atat
per l’assassí del jove madrilenyper l’assassí del jove madrileny

Antifeixisme

MADRID.- Els magistrats de la
Sala del Penal del Tribunal
Suprem, Diego Ramos, Adolfo
Prego, Julián Sánchez Melgar,
José Manuel Maza i Luciano
Varela, deliberaran a porta
tancada sobre el recurs que
ha presentat la defensa de l'as-
sassí de Carlos Palomino, Jasué
Estébanez. Aquest va ser sen-
tenciat per l'Audiència de
Madrid a 19 anys de presó per

la mort, amb agravant de «dis-
criminació ideològica» del jove
antifeixista Carlos Palomino i a
7 més per l'intent d'homicidi
d'un altre dels companys
antifeixistes que aquell 11 de
novembre del 2007 es dirigien
a una concentració per evitar
que es realitzès la manifestació
xenòfoba que Democràcia
Nacional havia convocat.
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Presos i preses en lluita

ESTAT ESPANYOL.- Antonio, antic
membre de COPEL (Coord-
nadora de Presos En Lluita),
va complir a pols a l'octubre
de 2009 trenta-cinc anys de
condemna en les presons
espanyoles. Ja li queda poc
temps per al compliment
total de la seva condemna,
però en aquests dies,
l'Audiència Nacional ha
acordat el seu lliurament a
França que li va reclamar en
2005 per a fer-li pagar dues
cadenes perpètues per
delictes de 1978. Condemnes
dictades en absència de l'im-
putat, «en rebel·lia» segons la
justícia francesa, és a dir,
il·legalment ja que als jutges
havia de constar-los que l'a-
cusat no podia presentar-se
en aquest moment per estar
pres a Espanya. Tampoc va

ser citat, ni se li va donar
oportunitat de nomenar
advocat defensor ni de
recórrer les sentències o
demanar un nou judici. A la
seva advocada no li donen
accés als expedients «perquè
són molt antics i no els
troben». 
Amb quines garanties se li lliu-
ra així a França? Quina
seguretat té la justícia
espanyola que va a tenir un
judici just? A qui li interessa i
per quin que, després de
pagar tant temps a Espanya,
passi la resta dels seus dies en
una presó francesa en lloc
de fer-lo amb la seva dona i
tres fills?
Més informació:
antonionietogalindo.
wordpress.com
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EL PRES CONTIUA A LA PRESÓ DESPRÉS DE 35 ANYS

La justícia francesa reclama elLa justícia francesa reclama el
pres pres Antonio NietoAntonio Nieto

200 PERSONES PER LA REHABILITACIÓ DELS ESPAIS EN DESÚS

Marxa contra el desallotjamentMarxa contra el desallotjament
del CSO del CSO Adokín a SaragossaAdokín a Saragossa

Okupació i centres socials

SARAGOSSA.- Dissabte dia 20 de
març a la tarda va tenir lloc a
Saragossa una manifestació
per l'okupació i contra el
recent desallotjament del CSO
Adoquín. Unes 200 persones
van participar de la protesta
que va recórrer durant dos
hores els carrers de la ciutat,
cridant consignes contra l'e-
speculació i per la recu-
peració dels espais en deshús,
i que va acabar davant del
CSO desallotjat. 

Desplegament policial 
desmesurat a la ciutat
La manifestació va transcórrer
sense incidents encara que el
desplegament policial era
exagerat i que la policia va
identificar a desenes de per-
sones abans de que la marxa
comencés. La convocatòria
estava convocada per
Asociacions de veïns, sindi-
cats, col.lectius socials i cultur-
als del barri.
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