
L’activista de l’Hospitalet de Llobregat 
acusat d’agredir un mosso d’esquadra en 

una manifestació serà jutjat el 14 de juliol a 
les 11.30h a la nova Ciutat Judicial. Alfonso 
H. s’enfronta a una petició fi scal de tres anys 
de presó i 5.000 euros de multa perquè els 
Mossos d’Esquadra l’imputen l’agressió a 
un policia que feia servir un arma no regla-
mentària com el kubotan per a controlar una 
manifestació en defensa dels espais alliberats 
que va ser encerclada totalment per la policia 
el maig de 2007 als carrers de Barcelona. 
La campanya de suport ha insistit en la il-La campanya de suport ha insistit en la il-La campa
legalitat del kubotan i els muntatges repres-
sius als moviments socials.

La manifestació

El dissabte 19 de maig del 2007 es van ma-
nifestar unes 500 persones a Barcelona en 

defensa dels espais alliberats i en contra la re-
pressió al moviment okupa. Un impressionant 
dispositiu de fi ns a 450 agents entre antidistur-
bis de la guàrdia urbana i els mossos i secretes, 
van retenir a les manifestants durant més d’una 
hora. Des d’allà les manifestants van ser con-
duïdes, en tot moment rodejades per un estricte 
cordó policial dels mossos d’esquadra. Aques-
ta situació va ocasionar una tensió generalitza-
da i es van produir alguns enfrontaments amb 
la policia, ja que aquesta impedia a les mani-
festants entrar i sortir de la mobilització.

Judici a l’Alfons per la 
manifestació del kubotan El més absurd de la situació feia que no es 

permetés desconvocar la manifestació, 
en un dels enfrontaments amb la policia un 
d’ells va quedar ferit, el que va provocar que 
es descobrís que l’agent portava un punxó 
anomenat kubotan, arma il·legal, per agredir 
a les manifestants. Al menys van ser cinc els 
agents que van utilitzar aquesta arma durant 
la manifestació. Va ser en aquell moment de 
major tensió, quan els agents van retornar a 
les seves posicions, després d’haver retirat el 
mosso ferit. La manifestació va seguir fi ns ar-
ribar al port on, fi nalment, es va desconvocar. 
El balanç de la manifestació va ser: un policia 
amb el nas trencat, 17 manifestants ferides i 
un fotògraf colpejat amb una porra.

Detenció d’un manifestant

La repressió a la manifestació es torna a 
visualitzar a la mitja nit d’aquella mateix 

dia. A l’Hospitalet de Llobregat van detenir 
a l’Alfons de forma vexatòria molt a prop de 
casa seva. Un cotxe de la policia secreta i una 
furgoneta plena d’encaputxats van segrestar 
a un company, al que van traslladar a cops a 
la comissaria sense informar dels càrrecs que 
se li imputaven. El tracte a la comissaria, com 
de costum, va ser intimidatori i amenaçador. 
Gairebé tres dies després i després de passar 
a declarar davant de la jutgessa, va sortir en 
llibertat amb càrrecs d’atemptat a l’autoritat, 
lesions greus i manifestació il·legal. Actual-
ment aquest company s’enfronta a una peti-
ció fi scal de 3 anys de presó i 5000 euros de 
pena-multa.


