LLISTAT D’AGRESSIONS SKINS-FEIXISTES
A CASTELLAR
El llistat següent recull múltiples casos d’agressions feixistes que han succeït a
la vila de Castellar del Vallès. Agressions que van des d’insults, incordiar i llençar
objectes en actes públics (concerts...), persecucions i amenaces de mort, fins a brutals
pallisses i apunyalaments amb requeriment d’assistència mèdica i atacs incendiaris
contra vivendes familiars. Es tracta d’agressions protagonitzades per grups de skins
amb ideologia feixista, la majoria de les quals racionades amb algun tipus de
contingut feixista, racista o xenòfob.
Aquest recompte d’agressions ha estat realitzat per persones que, preocupades
per la greu problemàtica al poble, n’han fet un seguiment tot procurant poder parlar i
donar suport directe a les víctimes.
De ben segur que ni la policia ni l'Ajuntament tenen constància de bona part
d'aquestes agressions ja que en la gran majoria no s'ha presentat denúncia, i segur que
la policia té constància d'agressions que nosaltres no hem recollit. A més, moltes
agressions no deuen ser recollides ni per uns ni pels altres. Per tant, aquest recompte
d’agressions segurament només recull una part del total d’agressions que succeeixen
al poble. El fet que els immigrants siguin un dels grups més afectats per les agressions
nazis, la seva situació de desprotecció, lligada a la indefensió legal, i la por creada fan
que normalment no tan sols no es denunciï l’agressió sinó que molt sovint la notícia
no s’arriba ni a conèixer.
I el recompte d’agressions, desgraciadament, no s’atura. Després dels "Fets de
Castellar" durant la Festa Major del 2003, durant les festes nadalenques... fins avui,
les agressions han continuat com en els darrers anys.

AGRESSIONS I INCIDENTS DE CARÀCTER FEIXISTA
3-11-99
Partit juvenil a l'Estadi de futbol Pepín Valls en què es disputa el partit de futbol
Castellar - Sant Quirze, agressió als vestuaris amb gas lacrimògen. Al final del partit,
l’equip visitant fou agredit.
22-09-01
Tres veïns són agredits per un grup d’skins. Posteriorment són atesos al CAP degut a
les lesions rebudes.
25-09-01
Un castellarenc és agredit i amenaçat davant l’església per un grup de 5 nazis i
posteriorment perseguit pels agressors, entre els quals hi ha l'A.F., tant a peu com en
motocicleta. Va patir diverses contusions.
29-09-01
Tres joves són insultats i agredits per part de deu skins davant de casa seva, amb el
resultat d’una lesió a un ull i a una mandíbula i diverses contusions al cos.

12-10-01
Cinc joves neonazis de Castellar són detinguts per apallissar un jove en un bar de
Sabadell. (veure 9Nou del 14/10/01).
7-09-02
En un concert de Festa Major un jove és agredit quan s'interposà entre un grup d'skins
i un castellarenc al qual anaven a agredir. Va patir una fractura nasal.
27-09-02
Plaça major. Tres caps rapats van agredir a 5 castellarencs. Un d’ells va patir un
esquinç al canell.
5-10-02
Un castellarenc és agredit i insultat a la plaça Major a ple dia per un grup d’skins. Va
rebre contusions vàries i el llavi partit.
10/10/02
Un grup de castellarencs fou agredit a la plaça major. Els agressors cridaven
consignes racistes i anaven clarament dirigits a agredir a un dels del grup de
procedència africana.
Principis d’any 2003
Atac amb cóctels molotov contra una casa llogada per immigrants al centre del poble
(carrer Major). Danys a la façana i a una finestra. A la mateixa casa un altre dia,
pedrada a una finestra i trencament del vidre. Altres dies, persecució i insults
xenòfobs als membres de la casa pel carrer. (font: habitants de la casa). L'atestat de la
Guàrdia Civil simplement esmenta "desperfectes a una façana".
10-02-03
A la Zona Hermètica de Sabadell, un grup de caps-rapats de Castellar inicien una
baralla en la qual un jove de Sabadell va ser apunyalat amb una navalla.
Primer trimestre 2003.
En un cap de setrmana el centre del poble queda ple de pintades feixistes i xenòfobes
del tipus “Al immigrante, paliza constante”. Trenquen, d’una pedrada, el vidre de la
porta del local d’ERC-JERC de Castellar mentre dins s’hi reunien.
1-03-03
Després d’un ball organitzat pel mateix ajuntament (Festa de Carnestoltes) els últims
assistents són amenaçats i agredits amb llançament de pedres per un grup de nazis.
Indignació pel comportament totalment permissiu de la policia local que hi era
present. (font: agredits i cartes al director dels mateixos).
1-05-03
11 del vespre. Locutori de Castellar a l'Av St. Esteve. Atac de 2 skins amb pedres
contra la porta. Els sis immigrants que hi eren, van baixar la persiana metàlica i es
van quedar a dins. La policia arriba ràpid i se’ls emporta. Se suposa que hi ha
denúncia per part dels propietaris d’un cotxe abonyegat pels fets. Molta tensió i por
entre els que estaven dins. La persiana del locutori fou abonyegada de nit unes
setmanes després. Abans ja havien abonyegat el rètol de sobre la porta d’entrada.

Enganxada constant d’adhesius de “Ni legales ni ilegales. Stop immigración”, amb
l’esvàstica i creu celta.
10-5-03
Un grup de caps rapats de Castellar agradeixen un estudiant de 4rt d’ESO de Sabadell,
propinant-li un cop al coll amb una barra de ferro.
31-05-03
Festa de la inaguració de l’skate park de Castellar. Al final de la festa un grup
nombrós de rapats boicoteja l’acte fent pintades, intimidant i amenaçant als assistents.
Es va avisar a la policia, la qual no hi va poder assistir ja que estaven ocupats perquè
s’havien desplaçat a un altre lloc del poble on s’estava agredint a un jove de color.
Mitjans de juny 2003
Pça Llibertat - Av. St Esteve. Un immigrant llatinoamericà, sortint de matinada de la
feina (restaurant), és envoltat per un grup de skins. Després de cops i empentes,
aconsegueix marxar corrents. Amenaces cap a la seva família. 2 dies sencers sense
sortir de casa per la por de trobar-se’ls.
20-06-03
Festa final de curs de l’institut. 7 caps rapats agradeixen un dels participants.
La guàrdia civil va ser avisada però no va fer-hi res al·legant que havia de ser avisada
per algú de l’organització. El jove va ser atès al CAP de Castellar i derivat al Taulí i al
dentista.
30-06-03
Un cap rapat intentava cremar una casa d'immigrants peruans amb un “cocktail
molotov”, quan va ser descobert per la policia.
Finals de juny, 2003
24h de fulbet al Pavelló Municipal Joaquim Blume. Un equip format per
llatinoamericans juga sovint campionats a Castellar. Els insults i el llançament
d’objectes al camp és habitual quan ells juguen. Algun partit ja s’havia hagut de
suspendre. En aquest cas, finalitzat el partit, quan el porter va sortir del vestuari fou
apallissat per un grup de skins dins del mateix pavelló (puntada de peu a la cara i un
cop al terra múltiples puntades de peu). La policia arribà al cap de 20min. quan ja no
hi havia agredit ni agressors.
4-08-03
Un jove castellarenc és agredit en una benzinera local, mentre repostava, per un grup
de dos skins. Va rebre vàries contusions al cos i cap.
30-08-03
Un grup nombrós de caps rapats de Castellar es desplaça a Sant Llorenç on causen
alderulls i agressions dins un bar, en plena festa major local. Els mossos d’esquadra
van procedir al tancament del local per aquella nit.

Finals d’agost 2003
Carretera de Sabadell. 2 immigrants llatinoamericans brutalment apallissats per un
grup d’uns 10-15 skins (nois i noies). Els agredits foren atesos primer en un
establiment (restaurant) proper i després portats a l’Hospital Taulí de Sabadell.
7-09-03
Un grup d’skins de Castellar apallissa brutalment i fins a deixar inconscient un jove
de Sentmenat. Aquest jove fou ingressat a l’hospital.
"Fets de Castellar" 11, 12 i 13 de setembre 2003
11-09-03
Al vespre, apallissen a un veí al costat del Camp de Futbol fins deixar-lo inconscient.
Li deixen un hematoma a l'ull i cops al cos. És assistit a l'Hospital Taulí.
Al vespre, un pare de família surt al carrer en sentir que li prenen la senyera-estelada
del balcó de casa seva i rep un cop de puny amb el resultat d'un hematoma a l'ull.
A la nit, concert de la Diada amb Van de Vinatxo, Pomada i Brams. Un centenar de
skins (molts de Castellar, però també d'arreu de la comarca) boicotegen el concert
tirant una pluja de pedres i pots de fum a l'escenari i al públic. La policia present
(municipal i Guàrdia Civil) no dóna l'abast, el concert es suspèn i el públic assistent
(prop d'un miler de persones) s'ha d'esperar, per recomanació de la policia, entre una i
dues hores en abandonar la plaça tot presenciant l'espectacle feixista dels agressors.
Aquests continuen junts i presents a la plaça davant la policia. No es produeix ni una
sola identificació de cap agressor per part de la policia.
12-09-2003
Concert jove de Festa Major. Uns skins increpen i s'encaren a uns joves al bar del
concert. Un sels skins treu una navalla. La Guàrdia Civil intervé ràpidament contra els
joves (no els skins) a cops de porra mentre els skins criden a favor de la Guàrdia
Civil. Un grup nombrós de joves s'indigna i demana pacíficament explicacions als
agents que han actuat. Aquests responen a cops de porra. Resultat: una quinzena de
joves contusionats per la Guàrdia Civil. A partir del parte mèdic realitzaren una
denúncia conjunta contra la G.Civil. Com a resposta, la Guàrdia Civil va detenir uns
dies després a dos d'aquests joves agredits (suposats "independentistes" segons la GC)
acusant-los de disturbis, etc. Estan en espera de judici.
13-09-2003
L'ajuntament demana reforç policial. Al concert del vespre amb Obrint Pas i Dr.
Calypso es compta amb la brigada anti-disturbis de la Guàrdia Civil. Unes 2000
persones assisteixen al concert com a mostra de suport als actes festius. En acabar el
concert, unes 200 persones es dirigeixen a la nau de la Pça Major a un ball de música
electrònica. Uns 5 skins es planten a l'entrada del recinte insultant als que arriben. La
policia (municipal i G.Civil) fan un cordó davant d'ells protegint-los mentre els nazis,
darrera el cordó, continuen encarant-se amb eslògans feixistes a la resta. De sobte,
apareixen els anti-disturbis i carreguen brutalment contra les 200 persones que
esperen per entrar, deixant tranquils als skins. El centre de Castellar es converteix en
un zona ocupada per la policia, que persegueix a la gent a cops de porra, gasos
lacrimògens i pilotes de goma. Un veí de la Pça Major de més 50 anys que anava a
buscar tabac es troba amb la policia a sobre i mentre procurava explicar-se és colpejat
amb la porra (trau al cap i contusions al cos), i quan indignat demana explicacions, és
emmanillat i detingut. Està pendent de judici. Un altre veí de més de 50 anys que

passava per la plaça, va rebre un fort impacte de pilota de goma a un ull, causant-li, a
més de ferida i hematoma, seriosos problemes oculars. Un grup de persones agredides
per la Guàrdia Civil, amb els respectius partes mèdics, han presentat denúncia.
Durant el mes de setembre, tres veïns de Castellar (dos d'ells agredits per la Guàrdia
Civil), reben amenaces de mort via carta, reiterades trucades al telèfon i una pintada
davant de casa.
15-09-2003
Cassolada multitudinària a la Pça Major contra el feixisme i les agressions policials.
La policia municipal reté a una desena de skins pels seus voltants quan també s'hi
dirigien.
28-09-2003
Jornada antifeixista a Castellar. Més de 4.000 persones es manifesten al poble sota el
lema "Contra les agressions feixistes, prou impunitat". Durant la jornada antifeixista a
Castellar, un grup de joves nazis i la mateixa Guàrdia Civil apareixen amb
provocacions i insults.
10-10-2003
Veïns de Castellar són testimonis d’insults i incordiaments xenòfobs contra
immigrants dins l'autobús en el trajecte Sabadell-Castellar.
Octubre 2003
Pallissa d’un grup de skins contra un immigrant a la tarda a la Plaça Europa.
Novembre 2003.
Insults xenòfobs a la Plaça dels Enamorats contra una noia amb trets físics asiàtics.
Aquesta ja havia estat anteriorment agredida.
10-11-2003
Apallissen a un membre del Club Hokey de Castellar mentre sortia d'un entrenament
davant del pavelló (trau al cap amb varis punts de sutura). Es localitzen als agressors i
es realitza denúncia tot i que la policia local procurava persuadir-los.
16-11-2003
Alderulls i detenció de 2 skins a Castellar (A.F. i A.S.).
10-11-2003
Una veïna de Castellar denuncia davant la policia local reiterades amenaces i insults
per part de skins.
Nadal 2003
A la betzinera BP, amenaces a un jove castellarenc amb un ampolla de cervesa, li
escupen a sobre i li tiren la moto a terra. Agressor: A.F.
31-12-2004
Un jove és agredit per skins davant la porta del ball de cap d'any organitzat per
l'Ajuntament. Forta contusió al nas.

10-01-04
Segons varis amics de l'agredit i mares de l'institut, un jove de l'IES Castellar és
obligat a posar la boca al bordó de la vorera per després donar-li un cop al cap per
trencar-li les dents.
7-02-04
4 joves de l'IES Castellar són insultats i agredits amb llençament d'objectes pel cap
rapat A.S., dins del bar El Racó de Castellar.
7-02-04
Un jove de 4t d'ESO de l'IES Castellar és agredit físicament per A.F. a la Zona
Hermètica de Sabadell.
13-02-04
Insults i lleus agressions per part de dos skins al Regidor de Governació (Sr. Roure)
mentre passejava pel carrer.
13-02-04
A les rodalies de l'Ajuntament, de nit, després de sortir d'una reunió, un membre actiu
d'una associació musical de Castellar és apallissat brutalment per dos skins
encaputxats. L'agressió s'aturà en sortir els veïns del carrer. Suport molt deficient de la
policia local a la víctima. Uns mesos més tard, i com a conseqüènia de la traumàtica
situació viscuda, l'agredit ha acabat marxant de Castellar.
14-02-04
Skins nazis de Castellar monten importants aldarulls al bar "L'assalt" de la Zona
Hermètica de Sabadell.
Dos nazis de Castellar discuteixen per anar "a la caza del negro" dins el bar Rubion de
Sabadell on hi creen aldarulls. Després van conjuntament amb d'altres skins cap a un
bar proper i apallissen a varis clients. El bar tanca portes amb els clients a dins i truca
la policia, que tarda 3/4 d'hora en arribar.
21-02-04
I.J. i 2 skins més trenquen els vidres de varis cotxes a Castellar amb intent de robatori.
Hi ha hagut judici per aquests fets (Diari de Sabadell).
22-02-04
Un grup de nazis entren a la Granja "Els Amics" del carrer Major de Castellar a
buscar entrepans. Quan se'ls hi diu que els hi faran però que se'ls hauran de menjar
fora, un dels nazis treu la navalla i amenaça a un client. Aquest últim va estar detingut
tota la nit al cuartel de la Guàrdia Civil; els nazis, tan sols 2 hores.
En aquest mateix bar ja s'han trobat amb varis incidents d'aquest tipus amb els nazis.
Com a mesura preventiva cada dia al vespre tenen la porta tancada amb clau i la reixa
exterior tirada avall. A cada client que entra o surt se l'ha d'obrir expressament.
Els propietaris han acabat traspassant el bar.
En els fets del Warlock i Kafka a Sabadell també hi van participar nazis de Castellar,
com també hi va haver agredits de Castellar.

27-02-04
Apareixen grans esvàstiques pintades al carrer Prat de la Riba i a les parets de les
piscines cobertes. A part d'aquestes, el poble és ple de pintades i enganxines racistes i
nazis.
Març 2004
Dos joves de l'IES Castellar són agredits per skins a la Pça Cal Calissó. Resultat: un
llavi partit i telèfon mòbil robat. Es deté als agressors. Un dels agredits serà novament
víctima en uns fets iniciats a l'IES Castellar (04-06-2004).
12-03-2004
Arrel dels atemptats de Madrid, a l'IES Castellar es fa una concentració de repulsió a
les portes del centre. Skins alumnes ho aprofiten per exhibir pancartes feixistes,
xenòfobes, espanyolistes, alçant el braç, dient "Heil Hitler", "esto con Franco no
hubiera pasado"... Dos alumnes del centre foren agredits, uns dels quals fou visitat a
l'Hospital Taulí. Les pancartes foren confeccionades en l'interior mateix del centre.
Altres skins majors d'edat els donaven suport des de fora del centre i els passaven
material amb consignes nazis.
Un grup de nazis de Castellar baixen a Barcelona a participar a la manifestació amb
consignes feixistes i banderes espanyoles. La policia nacional els va fer tornar en tren
cap a Sabadell ja que segons la policia, corrien el perill de ser apallissats per la
multitud.
13-03-04
A la Pça del Molí, un grup d'adolescents nazis buida una litrona de cervesa sobre el
cap d'una noia amb trets asiàtics i l'increpen amb insults racistes.
19-03-04
Un grup de 12 nazis agredeixen a un magribí a la Pça Europa, i increpen i agredeixen
a clients d'un bar que surten en la seva defensa. Un d'aquests rep un fort cop al cap
(trau i punts de sutura). La policia local arriba tard i de forma passiva.
Una estona després, aquests 12 nazis continuen provocant incidents en un altre bar
(Bar St Jaume) incordiant a diferents clients, amb la complicitat del mateix propietari
que, després que se li demani, es nega a avisar a la policia. Els clients atemorits poden
sortir de l'establiment quan, després de més d'una hora, altres clients aconsegueixen
avisar a la policia que, aquest cop sí, arriba ràpidament.
4-06-04
IES Castellar. El dia abans, moria un noi de l'institut, proper per vincles d'amistat amb
skins, en accident de moto. Un bon nombre d'alumnes expressen els seus sentiments
de pena davant del fet. Davant la no participació en el dol per part d'un alumne (el
qual havia estat agredit uns mesos abans per skins), aquest és víctima d'un espiral
d'odi dirigit envers ell. Skins aliens a l'institut agredeixen a dins del recinte al noi just
després d'uns minuts de silenci per la víctima, havent d'intervenir el professorat per
separar-los. Un centenar de persones (entre alumnes, skins i d'altres) esperen fora de
l'institut a que surti el noi per, segons ells, "matar-lo". Els noi, amb la seva mare dins
l'institut, queden retinguts durant unes hores mentre la policia local procura
desconcentrar a la gent. Finalment, quan poden sortir, un cotxe amb nazis se'ls encara
i els amenaça de mort.

En la resta de curs escolar, el noi no ha tornat a l'institut. Amb prou feines ha sortit de
casa. Tant ell com la família han tingut contínues amenaces de mort i han tingut a
grups de skins fent guàrdia davant de casa seva. Han hagut de canviar de domicili
secretament i han hagut de demanar protecció policial i suport psicològic.
El noi amenaçat no ha començat el curs escolar 2004-2005 a Castellar. Aquesta
família castellarenca ha acabat marxant de la vila.

18-07-04
A les 00.00h, davant l'entonació de cants i crits xenòfobs per part d'un grup d'unes deu
persones davant d'una casa al carrer de les Llagostes, els habitants d'aquesta els
demanen que se'n vagin. L'avi de la casa surt al carrer i és insultat i tirat al terra. El
seu fill i la seva dona surten en la seva defensa i són també agredits. A ella,
embarassada de 8 mesos, amb insults xenòfobs "negra vete a tu país", també la tiren al
terra, provocant-li contraccions fetals. La policia arriba, avisada pels veïns, i deté als
causants de l'agressió que després de prestar declaració són deixats en llibertat. Els
tres agredits presentaren denúncia amb el respectiu atestat mèdic davant la Guàrdia
Civil.
L'endemà a la tarda es presentà a la mateixa vivenda un dels agressors (adolescent)
amb el seu pare demanant que retirés la denúncia i que sortís de casa per parlar-ne al
carrer. En descobrir que al costat de la porta s'amagaven tres persones per abordar i
agredir-lo així que sortís de casa, avisen a la policia i els agressors en potència se'n
van amenaçant a la família. Alguns veïns demanen explicacions a la policia local per
inoperància i la policia contesta amb to prepotent i amenaçador.
Davant la por, marxaren de la casa i anaren a viure, provisionalment i de forma
secreta, a casa d'uns amics, tot pensant marxar definitivament de Castellar. Han hagut
de demanar protecció policial.
Després de l'agressió, la dona patí contínues contraccions fetals que comportaren, una
setmana després, que se li hagués de provocar anticipadament el part. Mare i fill estan
bé.
28-08-04
A la tarda, dins la granja "Els amics" del carrer Major, un grup de skins insulten a
diferents clients (pel pentinat, forma de vestir...). Finalment agredeixen a un
immigrant d'origen coreà. Quan arriba la policia, l'agredit ha fugit i el propietari de
l'establiment disculpa als skins ("si no ha passat res...").
01-08-04
A les 12 del migdia, un grup de skins feixistes causa disturbis al Cafè del Sol, a la Pça
Europa.
Cap a les 00.00h d'aquell mateix dia, uns membres del grup Van de Vinatxo són
abordats al carrer per un cotxe amb 2 skins que surten a buscar brega. Després d'uns
instants de crits i corredisses, els dos skins entren al seu cotxe i se'n van.
Agost 2004
Una noia immigrant 'sense papers' és apallissada de nit per un grup de skins davant
del seu lloc de treball (restaurant) a la cra.de Sabadell. És portada a l'ambulatori. No
hi ha denúncia.

Apareixen unes enormes pintades nazis i feixistes a l'skate park. Són tapades per
l'Ajuntament al cap de pocs dies.
El poble és ple d'adhesius xenòfobs, espanyolistes i feixistes signats per GJ (Guardia
Joven). Apareix un nou adhesiu signat per GJ-CV (Guardia Joven de Castellar del
Vallès).
Uns skins feixistes entren a la llibreria "Artistras" a demanar un adhesiu amb un
"toro", sabent que allà fan propaganda de tenir el "ruc català". L'adhesiu que volen no
el tenen. Al cap d'uns dies, el cotxe dels de la llibreria i la façana d'aquesta són pintats
i ratllats (i el ruc català del cotxe arrancat). Amb el mateix color de sprai, uns dies
després el parc canyelles (al costat de la llibreria) és pintat amb símbols i consignes
feixistes.
Uns dies després, dos skins tirarenn pedres a la façana i teulada de la llibreria.
Surtiren el propietari de la llibreria i uns veïns, i finalment els skins marxaren.
Altres cotxes amb el ruc català han estat ratllats, rodes punxades i l'adhesiu arrancat.
Setembre 2004
Un grup de joves són insultats i amenaçats a l'skate park per un grup de skins.
Comencen a córrer i són perseguits pels carrers del poble.
Dos avis del carrer St. Pau comenten amb els veïns del carrer que viuen atemorits per
dos skins feixistes veïns seus que els fan la vida impossible. Aquests dos skins ja han
estat denunciats a la policia per altres veïns del carrer per insults i amenaces.
5-09-04
Monitors de l'Esplai Sargantana van a la seva seu social i troben la porta oberta d'una
patada i pintades feixistes dins del local. També els van robar els diners que allà
tenien (més de 200 euros).
10-13 de setembre 04 - Festa Major de Castellar
Un jove de Castellar és agredit pels volts de la fira per un skin feixista tot dislocant-li
la clavícula. Amb el respectiu atestat mèdic es procedí a fer la denúncia.
En una Festa Major totalment anormal, sense els concerts habituals en espais oberts i
amb el poble ocupat policialment, cada nit un grup de skins nazis es reunia davant de
la Nau de la Plaça Major on s'hi feien diverses actuacions. La policia no els deixava
entrar i els del grup incordiaven al públic que entrava amb insults i amenaces. Hi va
haver varis moments de gran tensió, gent que va marxar fastiguejada per la situació i
alguna agressió pels voltants de l'indret (estirada d'unes arrecades arrancant-les de
l'orella...).
24 setembre 04
21h. Pça Europa. Un grup de cinc magrebins passen per la plaça i un grup de joves
presents a la plaça els insulten (“Putos moros de mierda, iros a vuestro país, sois unos
hijos de puto, os vamos a matar, sois una escória del país, os vamos a partir la
cabeza...”) mentre s’acosten a ells amb agressivitat. Els tallen el pas agredeixen als
magrebins amb una muleta i els llencen pedres i ampolles. Un dels joves agressors
treu una porra de fusta d’un cotxe blau aparcat al costat. Apareix la policia local (el
cotxe blau se’n va) i els dispersa. (font: testimoni dels fets)

octubre 04
Dos joves foren agredits (cinc punts al cap, llavi partit) al carrer del Molí cap a les
24h per part d'un grup de skins nazis que sortien d'un bar. Els agressors implicats
directament foren dos: A.F. (conegut per la reiteració d'agressions) i un seu company
nazi. Es presentà denúncia pels fets. Els agredits han necessitat suport psicològic
professional davant la greu situació viscuda.
La mateixa nit, varis immigrants es queixaren a la policia local per haver estat
víctimes d'insults i amenaces racistes comeses per grups skins nazis.
Abril 2005
Sabadell. Carrer Sant Cugat. Dos cotxes amb skins nazis paren davant d’un portal on
hi havia asseguts tres joves de Sabadell. Surten dels cotxes i els agredeixen amb
cadenes i ampolles. Un dels nazis ratllà vàries vegades la cara d’una de les joves amb
un tros de vidre, fent-li profundes ferides. Aquesta noia necessità ser intervinguda.
Es relaciona aquesta agressió amb nazis de Castellar, vistos en grup i vestits “de
catàleg” uns moments abans en una plaça a prop del lloc dels fets.
27/03/2006
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 correcte
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 dirigint-se 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.
23/04/06
Un jove d’origen colombià resident a Castellar des de feia 16 mesos, ha de tornar a
Colòmbia, després d’un llarg conjunt d’amenaces i agressions rebudes i davant del fet
que les administracions foren incapaces de garantir la seva seguretat.
El 12/08/2005 el jove ja havia realitzat una primera denúncia a la Guàrdia Civil per
assetjament. El 24/09/2005 i 28/09/2005 presentà noves denúncies a la Guàrdia Civil
per l’assetjament i amenaces, algunes d’elles de caire xenòfob (“se dirigía hacia mi
persona haciendo gestos que me ofendían como levantar la mano realizando el
símbolo hitleriano”). El jove manifesta al seva por i ansietat davant la seguretat que
l’agrediran.
El 10/12/2005 El jove presenta una denúncia a la policia local sobre fets ocorreguts el
03/12/2005 i el 06/12/2005, on fou insultat i amenaçat en la pista de gel que
l’ajuntament organitza, davant de multitud de persones (insults com “sudaca de
mierda”, “te podemos dejar inválido o incluso matar”). En la denúncia fa referència a
que el tutor de l’institut està informat dels fets i que el 07/12/2005 a fora l’institut

l’esperaven els grup dels que l’amenaçaven amb uns joves majors amb els seus
cotxes; i que el 09/12/2005 va decidir no anar a classe per por. Manifesta també que
tot plegat és degut a la seva condició de “sudmericano”.
El 13/03/2006 el jove amenaçat és perseguit a la sortida de l’institut pel grup que
sovint l’amenacen. El tiren pel terra i li donen puntades de peu amb insults “sudaca de
mierda, vuelve a tu país, emigrante hijo de puta...”. El jove agredit treu una navalla i
fa un tall a la mà d’un dels agressors, i fuig corrents.
Comença aleshores un tèrbol procés on intervenen la direcció general d’atenció a la
infància, fiscalia de menors i els serveis socials de l’Ajuntament. Es reconeix al jove
colombià com a agredit i als altres com a agressors (a pesar del tall amb navalla) però
s’interna al jove colombià a un centre de menors per garantir la seva seguretat.
06/04/2006 Apareixen pintades a l’institut, una dins el pati i l’altra a la façana: “puto
colombiano corre” i “stop immigración”.
Finalment podrà sortir del centre de menors tornant al seu país d’origen (23 d’abril)
deixant la seva família a Castellar. Es considera una mesura provisional.
(una altra persona que haurà de deixar Castellar per culpa de la violència feixista)
8/04/2006
A les 19h, un jove guineà fou víctima d’una brutal pallissa mentre passejava per uns
carrers cèntrics de Castellar del Vallès (Plaça Mestre Anyé). Després de ser perseguit
i insultat amb clares connotacions racistes i xenòfobes per part de dos neonazis ben
coneguts, aquests el van apallissar brutalment donant-li múltiples puntades de peu
arreu del cos i el cap tot deixant-lo estès al terra. Greument ferit, fou atès per la
policia municipal i bombers i traslladat en ambulància a l’hospital Parc Taulí de
Sabadell. Patí un enfonsament facial i estigué a punt de perdre un ull, per la qual cosa
va haver de ser intervingut quirúrgicament i ingressat vàries setmanes.
La policia local va agafar els dos pressumptes agressors, que s’hi enfrontaren
violentament i, un d’ells (A.F, amb desenes d’agressions i denúncies), aquella mateixa
nit, s’escapà de les dependències policials, entregant-se l’endemà mateix. La jutjesa,
la setmana següent, els deixà en llibertat amb càrrecs. Aquest fet provocà nombroses
queixes i fins la Ma. Eugènia Alegret (presidenta del TSJC), sortí als mittjans de
comunicació dient que la justícia seria ràpida i exemplificant en aquest cas.
A gener de 2007, els agressors continuen en llibertat i no se’n sap res del judici.
Juliol 2006
Un joves en un cotxe es creuen amb un altre parant-se al davant i impedint-los
avançar. Un d’aquests joves surt del cotxe i insulta i amenaça als ocupants de l’altre
vehicle (“independentistas...”), es treu una navalla i intenta clavar-la al conductor del
vehicle que no pot avançar. La navalla li fa un tall al braç. L’agressor entra al cotxe i
se’n van. L’agredit anà a curar-se als serveis mèdics i posteriorment va fer denúncia.
Setembre 2006 (Festa Major)
A la festa jove de “barraques”, skins feixistes havien amenaçat d’assistir-hi i causar
alderulls. Van estar presents els diferents dies a la festa. Davant les amenaces, un dels
grups (immigrants) no va voler tocar. En un concert, un membre d’aquests grups skins
pujà a l’escenari amb la intenció d’agredir al cantant. L’agressor fou “bloquejat” per
un conjunt de persones i expulsat de la festa. Hi va haver varis moments de
confrontació, on en algun d’ells alguns nazis van treure navalles. La festa de
barraques es va estar a punt de suspendre a mitja Festa Major per part dels propis
organitzadors davant d’aquests fets.

18/11/2006
Sabadell. Un jove antifeixista de Sabadell es dirigia a un bar amb un grup d’amics. Ell
es va avançar dos carrers i en girar una cantonada, es va trobar amb un grup de quatre
cap rapats neonazis, un dels quals, Genís, de Castellar del Vallès, se li va tirar a sobre
i li va trencar una dent colpejant-li la cara amb una sivella de cinturó. Mentre la resta
del grup els intentava separar, un dels neonazis va llançar-se contra ell i li va clavar
una navalla. Segons l’agredit, l’autor de la punyalada és un veí de Ca n’Oriach que
"l’any passat li va obrir el cap a un amic nostre". Els Mossos d’Esquadra van detenir
el mateix cap de setmana els dos neonazis que van protagonitzar l’agressió, Genís i
Andy, de 17 anys d’edat. Els joves foren ingressats al centre de menors Els Til·lers
per ordre de la fiscalia de menors, en espera de judici.
01/01/2007
Nit de cap d’any a l’espai Tolrà. Un noi d’uns 16 anys va ser ferit per un altre menor
amb una navalla. L’agredit va entrar, sembla que amb intenció de protegir-se, cap a
l'Espai i va caure a terra davant la porta de la Sala Blava. Es van aturar pràcticament
les revetlles, encara que la música va continuar, ja que la gent va sortir en massa a
veure que passava. El jove va romandre al terra uns 20 minuts esperant que arribés
l’ambulància per endur-se’l a l’hospital.
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