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L'Ajuntament de València tanca Ca Revolta
1 de juliol

El dijous 26 de juny passat, el centre Ca Revolta

de València va tancar les portes per ordre munici-

pal.

L'espai, situat al barri de Velluters, ha estat els

darrers anys un punt de trobada de les diferents

experiències d'esquerres i populars de la ciutat de

València, així com un centre des d'on s'han realit-

zat tota mena d'activitats reivindicatives i de difu-

sió i defensa de la cultura catalana.

L'Ajuntament, que governa la ultradretana Rita

Barberà, del PP, va suspendre cautelarment la lli-

cència d'activitats i va ordenar-ne el tancament,

poc després de l'aprovació judicial d'un recurs

contra Ca Revolta.

Des de Ca Revolta ja s'han anunciat protestes

contra el tancament. Serà el dijous 10 de juliol, a

les vuit de la vesprada, davant les portes de

l'Ajuntament. Nombrosos col.lectius, sindicats,

entitats culturals i associatives, així com organitza-

cions polítiques s'han solidaritzat amb Ca Revolta

i n'han denunciat el tancament.
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Quatre llibertaris detinguts a València,
dos d’ells ingressen a presó
8 de juliol. Dos joves llibertaris detinguts a

València

Dilluns 7 de Juliol dos joves llibertaris van ser detin-

guts a València acusats, segons diferents mitjans de

comunicació, de diversos sabotatges al barri del

Cabanyal i l'enviament d'un paquet explosiu destinat

al grup feixista "espanya 2000" el passat 24 de maig

que va esclatar a les oficines de correus.

Fonts policials vinculaven els detinguts amb l'Ateneu

Llibertari del Cabanyal, que es trobava sota forta

vigilància policial. Els detinguts, almenys un noi i una

noia, que haurien format part del CSO "Malas

Pulgas", es trobarien a les dependències policials

sense comunicació amb família ni advocats i s'espe-

rava que fossin traslladats a Madrid.

10 de juliol. Ja son quatre els detinguts a

València

Dos joves de les localitats de Llíria i Benimàmet, han

estat detinguts per la policia espanyola per la seva

suposada relació amb un grup anarquista que,

segons el Ministeri de l'interior, hauria dut a terme

diversos sabotatges. Malgrat que als registres que

s'han fet en domicilis i en l'Ateneu Llibertari del

Cabanyal no s'ha trobat cap explosiu, i només s'han

incautat llibres i un ordinador, el cas quedarà en

mans de l'Audiencia “Nacional”, que tracta els delic-

tes polítics que el règim qualifica de "terroristes".

Després de les primeres detencions el 7 de juliol

d'Amanda i Eduardo, els altres dos joves han estat

detinguts el dia 8 de juliol per la policia espanyola,

que des de feia temps els estava seguint, segons ha

declarat el delegat del govern espanyol Juan Cotino.

El dimarts 8, unes 50 persones es van concentrar al

centre de València en protesta per les detencions, i

desplegaren una pancarta des del Micalet exigint la

llibertat dels joves.

Finalment dos dels joves foren posats en llibertat, i

els altres dos romanen empresonats, tot i que

l'Audiència Nacional va retirar l'acusació de "terroris-

me".

Comunicat d'Endavant-OSAN:

LA REPRESSIÓ NO ENS ATURARÀ

A les últimes setmanes, hem patit a la ciutat de

València una nova onada repressiva, centrada prin-

cipalment en la detenció de quatre joves llibertaris

sota l'acusació de delictes de terrorisme.

Aquests joves van ser detinguts la passada setma-

na acusats de distints actes de sabotatge, entre els

quals destaca l'enviament d'una carta bomba que,

pressumptament, anava destinada al grup feixista

España 2000, i que va esclatar la vespra de les

darreres eleccions municipals a una oficina de

correus de València. A hores d'ara, dos dels detin-

guts romanen empresonats a Madrid, mentre que

els altres dos han sigut posats en llibertat. El desen-

volupament dels fets és gairebé calcat a les deten-

cions que es van produir el passat novembre, quan

per primera vegada es va emprar l'acusació de terro-

risme per a actuar contra els moviments socials crí-

tics amb el sistema.

Aquests fets han propiciat un nou colp mediàtic-poli-

cial, ja que els cossos de seguretat han aprofitat les

detencions per fer escorcolls a diferents vivendes

particulars i centres socials, mentre que els mitjans

de comunicació s'han volcat a cobrir la notícia

donant només cabuda a la versió de la Delegació de

govern. Així, des de tots els àmbits informatius, s'ha

remarcat en tot moment el tarannà "radical" i "anti-

sistema" dels joves, obviant la pressumpció d'inno-

cència, i donant veracitat a les filtracions d'informa-

ció per part de la policia nacional espanyola. Les

detencions, doncs, no han fet més que donar pas a

una forta campanya de criminalització cap al conjunt

dels moviments socials duta a terme per la pràctica

totalitat de mitjans de comunicació valencians.

Açò, però, està tornat-se cada vegada més quotidià

al País Valencià, especialment des de l'arribada com

a cap de la Delegació del govern del feixista Juan

Cotino. Les mesures repressives venen endurint-se

darrerament, també des del costat judicial, com és el

cas dels judicis als i les detingudes a les hortes de la

Punta i de Benimaclet, amb sentencies contràries

als defensors de l'horta en ambdòs casos.

Davant tot açò, des d'Endavant-OSAN, no volem

deixar de denunciar aquest últim colp repressiu con-

tra el conjunt dels moviments socials, demanant el

compliment de la pressumpció d'innocència i l'aboli-

ció de la llei antiterrorista a la qual han sigut sotme-

sos els joves, llei que vulnera els drets més bàsics

de les persones detingudes i dóna lloc a l'aplicació

de tortures, tant físiques com psíquiques.

Denunciem, doncs, les pràctiques repressives, del

caire que siga, que vé practicant l'estat contra tot

tipus de dissidència política i que no tenen altre fí

que atemorir al conjunt de la societat que es mostra

discordant i acallar així les seues veus. Exigim, a

més, responsablitats davant el paper determinant

que juguen els mitjans de comunicació en aquests

episodis, degradant l'informació per tal de criminalit-

zar els detinguts. La solució passa necessàriament

per que els mitjans de comunicació pasen a ser

regulats de forma més transparent per un consell

independent, de manera que deixen de ser titelles

en mans del poder establert i pasen a ser mitjans al

servei del poble que oferisquen informació de quali-

tat. Malgrat tot, nosaltres ens mantindrem ferms en

el nostre compromís polític.

La repressió no ens aturarà!
Endavant, Organització Socialista d'Alliberament
Nacional.València, 18 de Juliol del 2003 .

Els  treballadors de Valeo es tanquen a la
fàbrica d'Abrera 
3 de juliol

Els treballadors de Valeo s'han tancat a la factoria

de cablejat per a components per a l'automòbil

que té la multinacional francesa a Abrera, en pro-

testa pel tancament patronal, des del dia 2 de

juliol, que l'empresa va decretar alegant "baixa

productivitat" quan s'estava en plena negociació

dels acomiadaments, el tancament de la planta

estava previst en principi per al dia 31 de juliol.

Les mobilitzacions van començar a primera hora

de la tarda del dimecres, en què es va aturar la

producció de quadres de comandament de vehi-

cles que fa l'empresa SAS amb cables subminis-

trats per Valeo, i de retruc va aturar la producció

dels models Ibiza i Córdoba de la planta de Seat

de Martorell, en aturar-se el subministrament de

material per poder-los fabricar.

El dimecres 2, els treballadors del torn de tarda

van deixar els seus llocs de treball i es van enca-

denar en diferents línies de producció d'aquesta

empresa, impedint a més que sortissin camions

carregats de material. Un portaveu dels treballa-

dors va declarar que "aquests cables, fins que no

es resolgui la nostra situació, els hem de continuar

fent nosaltres i no permetrem que els portin de

fora". Un fort desplegament de la Guàrdia Civil va

vigilar els tancats durant tot el dia.

L'Expedient de regulació de l'empresa, que afecta

als 450 empleats, es deu al trasllat de la producció

a Tunísia, el Marroc i Portugal, amb l'objectiu d'a-

baratir encara més la mà d'obra. El mes de des-

embre passat Valeo ja va anunciar el tancament

de la seva planta a Sant Esteve Sesrovires, on tre-

ballaven 261 persones en la fabricació de fars per

a cotxes.

Finalment, el 31 de juliol la fàbrica va tancar les

seves portes, deixant al carrer centenars de treba-

lladors.

Manifestació d’Endavant contra l'ofensiva
espanyola a Barcelona 

6 de juliol.

Responent a la convocatòria d'Endavant, prop de 500 persones es mani-

festaven a Barcelona el passat dissabte 5 de juliol amb el lema "Aturem

l'ofensiva espanyola".

La manifestació, que començà a quarts de set de la tarda a la plaça

Universitat, tancava la campanya que l'assemblea del Barcelonès

d'Endavant ha dut a terme al llarg d'aquest 2003 en denúncia de les

agressions de l'Estat espanyol contra el poble català. Al llarg de la marxa,

precedida per pancartes que denunciaven la repressió, els atacs a la

llengua i al territori, es cridaren consignes contra l'ofensiva espanyola,

per la independència i el socialisme, contra els atacs al territori i contra

la precarietat laboral. Aquesta darrera reivindicació també es reflectí en

diversos punts del recorregut, davant la seu de Telefònica del Portal de l'Àngel, on es desplegà una pan-

carta contra els acomiadaments massius que vol fer la companyia, i davant la seu de la patronal catala-

na Foment, on alguns manifestants llençaren ous i pintura. També es feu una clausura simbólica de la

cambra de propietat per denunciar l'especulació.

La marxa acabà al Fossar de les moreres, on després d'un parlament, l'acte finalitzà amb el cant dels

segadors i la internacional.

13 de julio l

El passat dissabte 12 de juliol, durant la inaugura-

ció dels mundials de natació, la policia reprimí les

diferents persones que intentaven reivindicar la

presència catalana als esdeveniments esportius

internacionals. Nombroses persones foren escor-

collades, amenaçades i se'ls requisaren pancartes

i senyeres, en un intent de les forces d'ocupació

espanyoles de silenciar i amagar al món l'existèn-

cia de la nació catalana fins i tot quan els mundials

es celebren a Barcelona.

Comunicat d'Endavant:
Endavant, organització política de l´esquerra inde-

pendentista, vol mostrar el seu malestar pels

darrers casos de repressió que han patit diferents

persones compromeses políticament, durant la

cel.lebració de la inauguració dels Mundials de

Natació ahir a Barcelona.

Per això, volem manifestar el següent:

1) Denunciem la continua pressió que pateix la dis-

sidència política per part dels cossos de seguretat

de l´Estat en un intent d´amagar la discrepància.

2) Que totes aquestes accions repressives,

s´emmarquen dins una ferotge campanya del

govern espanyol iniciada fa uns anys contra tots els

moviments socials de base.

3) Subratllem la continua retallada de drets i lliber-

tats que estem patint als Països Catalans, i a tot el

món en general; amb atacs constants al dret a la lli-

bertat d´expressió (tancament d´Egunkaria), al dret

a la llibertat ideològica (il.legalització de Batasuna),

al dret a la lliure circulació de les persones (Llei

d´Extrangeria), al dret a la manifestació i a la pro-

testa (no permetre la manifestació del 23 d´abril de

2003 en defensa de la llengüa), etc.

4) Denunciem també la criminalització i discrimina-

ció que pateixen els nostres símbols i la nostra llen-

güa.

Mantenim ferm el nostre compromís de reinvidicar

allò que és just, i de defensar els nostres drets com

a persones i com a poble.

Per tot això, demanem que els partits polítics

denunciïn aquests actes de repressió públicament,

assumint la seva responsabilitat amb els ciutadans

i garantir els seus drets bàsics.

Endavant
(Organització Socialista d´Alliberament 
Nacional )
Barcelona, 13 de juliol de 2003 

9 de juliol

El dimarts 8 de juliol, Maria Teresa Iglesias, titular del

Jutjat d'Instrucció Núm. 3 de Girona, ha dictat sentència

després que la fiscal retirés l'acusació contra el veí de

Sant Joan les Fonts. Així s'acabava el llarg procés con-

tra el jove de La Garrotxa, a qui s'havia acusat de decli-

tes d'amenaces contra tres regidors del PP de Ripoll.

Finalment, la manca de proves raonables ha prevalgut,

i el propi fiscal no ha pogut sostenir la petició inicial que

podria haver comportat 5 anys i 9 mesos de presó. Per

sort, aquesta vegada s'ha pogut desmuntar un cas que

només tenia com a veritable argument la coneguda mili-

tància i compromís de l'acusat amb l'esquerra indepen-

dentista.

Durant el judici, es va fer una concentració de solidari-

tat amb l'encausat, davant els jutjats de Girona a la qual

assisitiren més d’un centenar de persones.

Absolt en Toti Juanola
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Repressió contra independentistes al mundial de Natació


