ATUREM EL JUDICI

DEMANEN 3 ANYS I SIS MESOS DE PRESÓ A DOS JOVES TERRASSENCS

El cap de setmana de Festa Major de Terrassa del 2002, 30 de juny, una cercavila que desfilava pels cèntrics carrers de la vila va ser durament reprimida per la policia municipal quan, davant de l’Ajuntament, intentaren despenjar les banderes espanyola i europea del balcó. L’acte pretenia ser una actuació simbòlica com ja és tradició en molts pobles, viles i ciutats de les terres catalanes. Tanmateix, fruit de la intervenció policial set joves van resultar contusionades.
Tot i no haver-hi identificacions, ni cap detenció, actualment hi ha obert un procés judicial amb dues persones acusades a les quals els demanen tres anys i sis mesos de presó. Les persones acusades neguen la versió policial i afirmen que no es trobaven al lloc dels fets.
Les dues persones són membres actius de diferents col·lectius i moviments socials de Terrassa, sobretot en l’okupació. La policia ja tenia les seves dades d’actuacions anteriors i al no tenir cap persona identificada ni cap prova va optar per triar aquests joves com a “cap de turc”.
Davant d’aquests fets denunciem la persecució i l’assetjament en que es troba el jovent que lluita. Considerem que el judici que ha de tenir lloc el 8 de setembre d’enguany als jutjats de Terrassa no s’ha de produir mai, ja que és un judici polític que lluny de jutjar uns fets concrets el que pretén és donar un “càstig exemplar”, tant aquests dos joves per tal de desactivar-los políticament, com per a totes aquelles persones que pretenen posar de manifest les imposicions que pateix el poble egarenc.

“ Què volen aquesta gent? “

Participa a les mobilitzacions – Signa l’escrit de suport – Solidaritza’t

Solidaritat Anti-repressiva de Terrassa
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