
MÉS DE 70 DIES EN VAGA DE FAM
DES DEL 22 DE JUNY 

LLUITANT PER LA SEVA LLIBERTAT

AMADEU 
CASELLAS
llibertat immediata!!

Amadeu Casellas és d’ Olot i porta 22 anys 
empresonat, complint diverses condemnes 

derivades d’atracaments a entitats bancàries 
realitzats per tal de donar suport econòmic 

a les vagues de treballadors/es que sacse-
jaren Catalunya al llarg de la dècada dels 

anys 70.

Actualment, l’Amadeu ja ha complert més de 
3/4 parts de les seves condemnes, 22 anys en 

total, superant els 20 anys d’empresonament 
que era el límit màxim establert en l’antic 

codi penal. Així doncs, legalment com-
pleix totes les condicions necessàries per-
què li atorguin un 3er grau penitenciari, 

l’excarceració i la llibertat.

Però l’Amadeu segueix tancat a la presó, i 
cansat de falses promeses de l’administració 
penitenciària, el 12 d’abril d’enguany va ini-

ciar una vaga de fam exigint que li fossin 
respectats els seus drets i obtenir així la 

llibertat. 

Un cop més, el  compromís per part de les au-
toritats penitenciàries a estudiar el 

seu cas i atendre les seves demandes el por-
taren a aturar la vaga per, més tard, davant 

l’incompliment del compromís assumit des 
d’Institucions Penitenciàries, reiniciar la 

vaga el passat 22 de juny. Fins a dia d’avui se-
gueix lluitant per la seva llibertat fins a les 

últimes conseqüències. Llibertat o mort.

Perquè darrera els murs de les presons es co-
meten tota mena d’abusos i tortures per part 

de les institucions penitenciàries, amb la 
permissivitat i complicitat dels jutjats de vi-
gilància, i amb la ceguesa, cinisme i hipocre-
sia a què ens tenen acostumats els polítics, 

justícia i els mitjans de comunicació.

A dia d’avui Amadeu es troba al pavelló pe-
nitenciari de l’hospital de Terrassa, i porta 
74 dies en vaga de fam. Ha deixat de prendre 
glucosa i ara només pren una mica d’aigua 

amb sucre. 

És per això que les mostres de suport 
s’extenen arreu del territori i és més neces-

sari que mai que ho segueixin fent. 

properes mobilitzacions

solidaritat pres@s en lluita!

   llibertat amadeu ja!

Concentració davant dels jutjats de vigilància penitenciària (Via Laietana, 4).
Montcada Ariza, el jutge de vigilància penitenciària té a les seves mans con-
cedir-li el 3er grau a l’Amadeu. L’advocada i gent del grup de suport aniran a 
veure’l i es demana pressió també al carrer.
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+ info: lahaine.org


