JUDICI A QUATRE NEOFEIXISTES PER AGRESSIÓ I
INTIMIDACIÓ AMB PISTOLA
Dimarts vinent es celebrarà un judici contra quatre dels sis neonazis que van apallissar i
robar una parella i van atacar i amenaçar de mort membres de l’Ateneu Popular
Insurrecte la mateixa nit. El fiscal els demana 4 anys de presó per delicte de robatori
amb violència i 18 mesos per amenaces i intimidació.
Els fets van tenir lloc l’octubre del 1999, en una època de gran intensitat d’agressions
feixistes tant en quantitat com en qualitat. Feia pocs mesos de l’atac incendiari al Centre
Social Okupat la Fileria, de l’intent de fer explotar unes bombones de butà ―al mateix
CSO― on es trobaven vuit persones dormint, de l’agressió racista a un menor, de
diversos atacs a l’Ateneu Popular Insurrecte. La nit del 3 d’octubre una parella va ser
robada i apallissada amb cadenes mentre caminava pel carrer Indústria en mans d’un
grup de sis neonazis. Poca estona més tard els sis neonazis es van dirigir a l’Ateneu
Popular Insurrecte on van trencar els vidres i la porta per amenaçar amb una pistola les
persones que estaven allà. Una estona més tard la policia va detenir sis persones que
coincidien amb la descripció feta pels dos denunciants i els van trobar un mòbil sostret a
les primeres víctimes, unes cadenes i roba per cobrir-se el rostre. Un dels detinguts
tenia, a més, un tall provocat pel trencament de vidres.
En aquell moment l'Ajuntament de Sabadell i concretament el regidor Juan Carlos
Sánchez van prometre que es personarien com a acusació particular en tots els casos de
violència feixista, però la promesa només va durar un judici. Llavors, l'Ajuntament es
va fer enrera i encara no han volgut donar explicacions de la seva incoherència.
Dos dels agressors eren menors d’edat en aquell moment, els altres quatre són Tomás
Ángel T.C., Manuel F.M., Jonathan A.A. i Esteban R.L.. Almenys tres dels acusats són
membres actius del Movimiento Social Republicano, ja que han aparegut en diverses
llistes electorals del partit, també de les darreres autonòmiques.
El MSR estava en procés de legalització com a partit polític en el moment de l’agressió,
els seus membres provenien d’Alternativa Europea, alhora hereva de Fuerza Nueva.
Diversos militants del partit han estat implicats en agressions feixistes i racistes, la
darrera va ser a Terrassa, a mitjans de febrer d’aquest any, quan van apallissar quatre
persones d’ideologia contrària. Tot i pertànyer a l’extrema dreta, aquest partit es
presenta a les eleccions sense que la resta de partits ni s'immuti.
El Secretari Nacional d’Acció Política del MSR, Juan Antonio Llopart Senent, va
ser detingut el juliol del 2003 acusat d’un delicte contra els drets fonamentals i
les llibertats públiques i d’un delicte d'apologia al genocidi per publicar mitjançant la
seva editorial “Ediciones Nueva República” llibres com “Hitler. La marcha hacia el
Reich” de Leon Degrelle excombatent belga de les Waffen-SS. Des d’aleshores Llopart,
que fou també Delegat Provincial a Barcelona del “Movimento Falangista de España”
ha realitzat diferents conferències al costat de Pedro Varela expresident de l’associació

nacionalsocialista CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa) i que fou el
primer condemnat a l’Estat Espanyol per apologia al genocidi. Per altra banda cal
recordar que a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 2004 el MSR
presentava a les llistes per Barcelona com a número quatre al senyor Ramon Bau que
fou exSecretari General de la CEDADE i dirigent de publicacions obertament
nacionalsocialistes. Bau fou detingut al maig del 2004 acusat d’associació il·lícita,
incitació a la violència i a l’odi racial, apologia al genocidi i negació del holocaust.
Podem afegir que l’any 2001 el MSR va crear juntament amb el Moviment Patriòtic
Català (MPC) l’anomenat Bloc Social Patriòtic Català. Doncs bé el dirigent del MPC és
Carlos Francisoud que va ser condemnat per participar en els atemptats del grup armat
Milícia Catalana i que va col·locar explosius durant la dècada dels vuitanta a locals
independentistes de l’MDT o a la clínica Dexeus.
La Plataforma Antifeixista de Sabadell ha denunciat en diverses ocasions la indiferència
del consistori davant la presència d’aquest grup neofeixista a les eleccions, ara s’ha
demanat el posicionament públic dels diversos grups municipals davant aquest judici.
Un cop més:
•
•
•
•
•

Condemnem la violència feixista i racista.
Exigim que aquestes agressions no quedin impunes
Exigim un compromís ferm de totes les administracions a l'hora de denunciar i
condemnar el feixisme.
Donem tot el suport a les víctimes d'agressions i amenaces
Ens oposem a la presència d'un partit nazi com MSR a la nostra ciutat.

Dimarts 25 de setembre us convoquem a les 12h. als Jutjats de l'Eix
Macià per exigir que es faci justícia i que els feixistes no quedin impunes.
VISCA LA LLUITA ANTIFEIXISTA!
SABADELL ANTIFEIXISTA!

