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Un dels detinguts en relació amb un grup neonazi del País Valencià havia estat condemnat per la mort de
Guillem Agulló
Un dels vint-i-dos detinguts en l'operació policíaca contra una xarxa neonazi del País Valencià, és un dels
condemnats per l'assassinat de Guillem Agulló, segons el diari Levante. El jove independentista Guillem
Agulló (a la foto) fou assassinat l'11 d'abril del 1993, i el Tribunal Suprem va condemnar a catorze anys de
presó Pedro Cuevas Silvestre, encara que només en va haver de complir quatre.
El Levante diu avui que Pedro Cuevas és el mateix Pedro C. que la policia va detenir acusat de formar part
d'aquest grup neonazi i que el cap de setmana passat va entrar a la presó, després de declarar. Entre els
detinguts també hi ha tres militars i un dirigent del partit d'ultradreta Alianza Nacional.
EUROPA PRESS
SOCIETAT:
Els membres d'un grup neonazi detinguts a València "organitzaven sortides per propinar pallisses a
immigrants"
17/09/2005 17:04
VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha afirmat avui, després de la detenció de 20 persones, en l'operació 'Panzer' contra una
organització neonazi denominada FAS (Front Antisistema) a la província de València, que "entre les
activitats que se li imputen es troba la organització de sortides per propinar pallisses a membres de tribus
rivals o immigrants", han informat fonts de l'institut armat.
Així mateix, han assenyalat que en els registres domiciliaris que s'han realitzat en aquesta operació s'han
intervingut objectes i armes il·legals utilitzades en activitats delictives.
Les investigacions de la Guàrdia Civil, que es van iniciar dos anys endarrere, van permetre localitzar 18
locals i domicilis a València capital, Sagunt, Puçol, Xiva de Bunyol, La Pobla de Farnals, Torrent, Silla,
Paterna, La Font de la Figuera, Burjassot i Xirivella.
En aquests domicilis, en els que suposadament els integrants d'aquest grup es reunien, "emmagatzemaven
nombrosos objectes i armes il·legals per a la comissió de les seves activitats delictives", han apuntat les
citades fonts.
Aquesta operació, han destacat les citades fonts, continua oberta, pel que no es descarten noves
detencions en les pròximes hores, han subratllat.
La Guàrdia Civil dóna per desmantellada l'organització neonazi amb 22 detinguts, tot i que seguix oberta la
investigació
20/09/2005 16:04
L'organització neonazi era "jeràrquica, seriosa, disciplinada i quasi militar", integrada majoritàriament per
gent jove
VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha donat per desmantellada l'organització neonazi denominada FAS (Frente Antisistema)
amb un total de 22 detinguts en el transcurs de l'operació denominada "Pánzer", dels quals, "nou han
ingressat a la presó i la resta ha quedat en llibertat amb càrrecs", segons ha indicat hui el portaveu de la
Guàrdia Civil a València, José María Nacarino.
En esta operació s'emmarca la detenció divendres passat d'un total de 20 persones --ahir es van detindre
dos més--, de les quals 16 van passar a disposició judicial en diferents jutjats de la província. Després de
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prestar declaració, set van ser posats en llibertat i nou van ingressar a la presó per ordre dels diferents
jutges que els van prendre declaració, tres d'ells sota fiança, per la qual cosa si afronten el pagament poden
eludir la presó.
Nacarino ha explicat que l'operació encara continua oberta i que no es descarten noves detencions ja que,
ha assenyalat, "s'ha intervingut una gran quantitat de documentació i d'ordinadors que, ara mateix, estem
analitzant per a vore si trobem informació innovadora".
A més, Nacarino ha indicat que l'organització neonazi era "jeràrquica, seriosa, disciplinada i quasi militar,
integrada majoritàriament per gent jove, encara que sense cap menor", i ha afegit que "hi havien uns
comandaments i uns caps de grup que tenien al seu càrrec uns militars", ha puntualitzat.
A més, Nacarino no ha volgut confirmar ni desmentir si alguns dels detinguts de l'organització eren militars o
si tenien connexions amb altres grups espanyols, internacionals o partits polítics ja que, ha dit, "està sota
secret sumarial".
Nacarino ha explicat que les investigacions sobre esta organització es van iniciar fa dos anys, quan la
Guàrdia Civil va detectar diverses pàgines web dedicades, principalment, a la venda d'armes prohibides.
Així, ha assenyalat que "una vegada detectades estes pàgines, es van iniciar les investigacions i es va
descobrir que estes tenien una vinculació amb una organització denominada Frente Antisistema (FAS)".
PROPAGANDA NACIONALSOCIALISTA
Així, ha assenyalat Nacarino, en estes pàgines apareixia propaganda nacionalsocialista amb continguts
racistes i xenòfobs, "exalçant la violència i oferint les armes com a mitjà necessari per a aconseguir els seus
objectius", ha indicat.
A partir d'esta informació, ha explicat, es va establir un dispositiu de vigilància i de control de persones,
organitzacions i locals relacionats amb la ideologia nacionalsocialista que pogueren estar implicats en estos
fets. Posteriorment, ha explicat, "es va poder descobrir que l'organització tenia la seua base a la província
de València, encara que la seua activitat comercial s'estenia a tot Espanya i no es descarta que també haja
realitzat enviaments d'armes prohibides a altres països".
En este sentit, Nacarino ha indicat que una vegada finalitzada la fase d'investigació, "es va procedir a
l'explotació de l'operació, i es van realitzar 18 entrades i escorcolls a locals i a domicilis relacionats amb els
objectius de l'organització".
A més, ha assenyalat que en els escorcolls practicats en esta organització s'han incautat, fins ara, "diverses
escopetes, una d'elles retallada; una carrabina del calibre 22 i una altra d'aire comprimit; diverses pistoles
semiautomàtiques i d'aire comprimit, punys americans, una ballesta i diverses armes blanques com punyals,
catanes, matxets i destrals de doble full".
Nacarino ha explicat que esta organització es finançava amb "la venda de tot tipus d'articles com, per
exemple, camisetes, venda de l'anomenada parafernàlia nazi, armes prohibides que es venien a través d'un
local a València i amb les quotes que periòdicament pagaven els seus membres".
A més, ha explicat que, entre les activitats il·lícites que desenvolupava l'organització, "es troba la incitació a
la discriminació, a l'odi i a la violència, a més de lesions contra persones, grups o associacions per raó de la
seua ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres o d'algun d'ells a una ètnia, raça o
nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa".
En este sentit, ha assenyalat que una de les "principals" activitats era l'"organització de caceres consistents
a eixir a buscar membres de tribus rivals (punks) o immigrants per a agredir-los", ha puntualitzat.
ANY ESPECTACULAR
Per la seua part, el subdelegat del Govern a València, Luis Felipe Martínez, ha afirmat hui que esta operació
"s'emmarca dins d'un any que està resultant espectacular per l'eficàcia en què la Guàrdia Civil actua al
voltant de la desactivació de diferents grups organitzats".
A més, ha ressaltat "l'eficàcia" amb la qual ha actuat en este cas la Guàrdia Civil "en portar a terme una
operació com esta, en la qual en dos anys, a través d'un treball dur, s'ha treballat per a desarticular este
perillós grup", ha conclòs.

