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Setmana del 21 al 27 d’abril del 2010

Detingut el Rambo del Bierzo, un neonazi amb un arsenal d’armes que havia penjat vídeos disparant, maltractant animals i exhibint simbologia nazi .

Violència Policial

Núria Lliure

Dos mossos condemnats C
Detencions
per agresions a estudiants
preventives
B
.-La càrrega que la en el seu recurs, la defensa ha
a Burgos
Brigada Mòbil dels Mossos assenyalat que el testimoni
IMERA DE MINISTRES A LA CIUTAT

UNA PERSONA DE L’ASSEMBLEA DE SUPORT ÉS DETINGUDA PELS MOSSOS D’ESQUADRA

Setmana d’actes per exigir l’absolució
de la Núria; desallotjat l’arbre okupat

ARCELONA

GIRONA.- Des del dilluns 12
d’abril, dia que es va ocupar
l’abre de la Plaça de Lleó de
Girona, i malgrat el seu desallotjament el dimecres, s’han
desenvolupat els actes previstos en aquest espai, en el marc
de la campanya per exigir
l’absolució de la Núria Pórtulas.
Així-, el dimarts 13, dia que es
va realitzar la vista pública del
recurs presentat al Tribunal
Suprem en contra de la sentència dictada per l’Audiència
Nacional, es va fer una xerrada
per explicar com esà el cas. El
dimecres una altra xerrada
amb Amadeu Casellas va
denunciar la situació a les
presons; el mateix dimecres, un
ampli dispositiu de vàries furgones de mossos i una grua
desallotjaven les dos persones
de l’arbre quedant acusades
de desobediènncia. Al dia
seguent, dijous 15, , dues persones s’encadentaven a la
porta de la subdelegació del
govern de Girona mentre 50
persones més reparitien folletons i feien dos talls de trà
nsit; al migdia arribaren els
mossos que carregaren contra
ells deixant vàries persones

ferides amb cops al cap,
esquenes i cames. La mateixa
tarda, es va presentava a Can
Kolmo el llibre “Bienvenidos a la
maquina”, on explica el ràpid
desenvolupament de la tecnologia al servei del capital i
de l’estat. El divendres el
sopador i la cafeta que habitualment es fan a Can Kolmo es
van traslladar al peu de l’arbre
de la Plça del Lleó. El dissabte
l’agrupament escolta Pare
Claret va organitzar una tarda
amb
activitats
juvenils.
Diumenge desprès de les activitats programades durant el

dia com la trobada de distribuidores anticomercials o el
recital de la tarde, on no van
haver-hi incidents, una persona
de l’Assemblea de suport a la
Núria fou detinguda quan tornava tota sola cap a casa.
Desde l’assamblea de suport a
la Nuria destaquen els seguiments per part de policia de
paisà que han pogut observar en totes les accions fetes al
carrer.
Més info:www.elsud.org/nuria
Assemblea de Suport+
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Un ampli dispositiu policial pel desallotjament del plataner okupat.

d’Esquadra (Brimo) va realitzar
el 18 de març de l’any passat
durant la protesta dels manifestants
anti-Bolonya
ha
començat a tenir consequències judicials. Cinc antiavalots
han estat denunciats. Dos
agents ja han estat condemnats a pagar dues multes i
indemnitzacions desprès de
ser denunciats per un fotògraf
i un càmera de televisió que
van
assegurar
haver
reconegut els policies en
vídeos i fotografies. El primer
va ser denunciat per un fotògraf d’una web de notícies i
ha estat condemnat a pagar
450 euros (225 de multa i 225
d’indemnització) per una falta
de lesions. En la seva sentència, el jutge considera que l’agent va agredir al fotògraf
quan la zona “ja estava
buida” i sense que “consti
actitud hostil de cap classe”
del reporter, que portava el
braçalet de “premsa”. No
obstant això, la defensa de
l’acusat, que ha recorregut
sense èxit la sentència, va
plantejar seriosos dubtes sobre
les proves aportades. A més,

aportat pel denunciant va
reconè¨ixer que no podia
identificar el mosso com l’autor dels cops. L’advocat de
l’agent antiavalots ha destacat que el denunciant trigués
37 dies a presentar una
denúncia pel que havia passat. En el segon procès, el
jutge ha considerat culpable
d’una falta de lesions a un
agent denunciat per un cà
mera de televisió i l’ha condemnat a pagar 900 euros
(450 de multa i 450 d’indemnització). A més, hi ha altres
tres agents denunciats en dos
processos per dos delictes de
lesions, més greu que el de
faltes. Un d’aquests dos judicis
està pendent que es dicti la
sentència. Aquest divendres
van declarar dos antiavalots
per l’agressió soferta pel fotògraf del diari ADN, que ja va
declarar dies enrere. Els 320
agents de la Brimo han decidit pagar de forma conjunta les
multes i indemnitzacions a les
quals han estat condemnats
els seus companys.
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BURGOS.- El passat dijous 15 es
va tornar a possar en marxa la
maquinària mediatico-policial per
a atacar les mobilitzacions que
es preparen dels propers 20 al
23 d’abril per protestar per la
cimera Europea de ministres de
Treball que es realitza a la ciutat.
Vuit joves antifeixistes de Burgos
van ser detinguts amb gran
bombo mediàtic en una operació
gairebé antiterrorista amb acusacions com “preparar accions” o
en “prevenció d’atentats” i també
es van escorcollar diferents
locals i bars.
La policia ja fa dies que ha inundat els carrers de Burgos de policia de paisà i es preveu que en
els dies de la cimera la ciutat
estigui presa policialment. En
plena cimera de ministres, el
dijous 22 es farà una manifestació convocada per diferents
grups socials amb el lema de
“Contra l’Europa del Capital” i
denunciant que els privilegis que
defenen els ministres representen la nostra misèria.
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