Nota de premsa:
NOVETATS SOBRE UN DELS AGRESSORS DEL DIA 8 D'ABRIL i UNA
AlTRA AGRESSIÓ
RACISTA A CASTELLAR.
NOVETATS SOBRE UN DELS AGRESSORS DEL DIA 8 D'ABRIL
Un dels agressors participants en la brutal agressió de dissabte 8 d'abril, A.F., el qual
tenia desenes de denúncies anteriors per agressió, el jutge el deixà en llibertat amb
càrrecs per tenir un historial penal net i no valorar risc de fuga. Risc de fuga? risc no. La
mateixa nit del 8 d'abril aquest agressor, estant detingut a Castellar, es fugà i estigué
unes hores al carrer, fins que finalment se'l tornà a detenir. Ho sabia això el jutge, o bé
s'ha ocultat per encobrir les pròpies negligències dels cossos policials (policia local i/o
guàrdia civil)? Les respectives policies ho han denunciat i consta aquest fet a
l'expedient? Si no és així, l'ajuntament i la guàrdia civil serien responsables directes
també del fet que aquest agressor estigui avui en llibertat.

UNA ALTRA AGRESSIÓ RACISTA A CASTELLAR
Des de la Plataforma Ciutadana Castellar contra el Feixisme volem donar a conèixer
una nova agressió racista que succeí fa tres setmanes. Des de la Plataforma hem parlat
amb diversos testimonis directes dels fets.
Els fets: Dilluns dia 27 de març a les 9:15 del matí. Autobús castellar-sabadell, empresa
Sarbus, a la parada davant la benzinera del polígon (darrera parada del terme municipal
de Castellar). Puja una noia al bus i té problemes amb l'abonament mensual que porta.
L'abonament és orrecte però es veu que no està en massa bon estat (arrugat...) i la
xòfer del bus no l'accepta. Discuteixen i finalment la xòfer li diu que si no baixa avisarà
a la policia. La noia li va ensenyant l'abonament conforme és vàlid i no vol baixar.
Aleshores s'aixeca un jove (d'uns 30 anys) de Castellar d'entre els asseguts al bus i amb
insults racistes (puta negra, te vas a enterar, vuelve a tu país si no te gusta...) tira a
la noia a espentes, forçant-la violentament i cridant fora del bus. La xòfer tanca la porta
i arrenca deixant a la noia a la carretera. El noi torna a seure mentre va renegant dirigintse a la resta de persones (putos negros, se van a enterar...). Un testimoni dels fets va
presentar una queixa formal via correu electrònic directament a l'empresa Sarbus,
denunciant els fets i demanant explicacions. L'empresa no ha respost. Aquest mateix
testimoni té constància, segons l'han informat a la mateixa central d'autobusos
(Sabadell), que la noia víctima de l'agressió anà a aquesta mateixa central a protestar pel
que havia passat. Des de la Plataforma desconeixem si hi ha cap denúncia judicial dels
fets o si des de l'ajuntament de Castellar fan un seguiment del cas (demanant
responsabilitats a l'empresa Sarbus, indentificant l'agressor, donant suport a la
víctima...) Alguns testimonis ens han manifestat que "volien fer alguna cosa al respecte
però no sabien què, a qui s'havien de dirigir...". Des de la Plataforma portem insistint
des dels fets del 2003 de la necessitat que s'editin, per part de l'ajuntament, d'uns
fulletons informatius per repartir a tota la ciutadania on s'informi sobre el problema
feixista i racista que tenim al poble, com actuar en cas de ser agredit, de ser
testimoni dels fets, on dirigir-se, quin suport ofereix l'ajuntament, animar a fer
denúncies... però mai s'ha portat a terme. Per no crear "alarma social"? O perquè en no
haver-hi uns protocols clars d'actuació tampoc es té clar què s'ha de fer en cada cas?
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