
5 de novembre MANIFESTACIÓ de suport a les 
encausades 1-M i 29-S 

18h Plaça del Diamant 
<M> Fontana 

 
CONCENTRACIONS DE SUPORT A LES ENCAUSADES: 

15 i 16 DE NOVEMBRE A LES 10:30h CIUTAT DE LA inJUSTICIA 
30 DE NOVEMBRE A LES 11:30h CIUTAT DE LA inJUSTICIA 

 
 
Rescat als bancs, retallades socials, abusos de poder, tortures, muntatges 
policials, noves presons...  
 
AQUESTA ÉS LA SEVA DEMOCRÀCIA  
 
Durant la manifestació unitària del passat 1 de Maig, reprimida amb càrrega 
policial i 15 detingudes, algunes de les detingudes van ser torturades per part 
de mossos vestits de paisà. Cops de porra, asfixiaments, desplaçament d'una 
pròtesi mamaria, trencament dels dos colzes d'un dels detinguts, etc...  
 
Després de ser detingudes i torturades, ara s'enfronten a penes de fins a 5 
anys de presó, acusats amb el testimoni fals dels mossos!!!, com única prova.  
 
ENS ACUSEN DE VIOLENTES PER JUSTIFICAR LA SEVA VIOLÈNCIA 
 
Per altra banda el descontentament popular contra aquesta pseudodemocràcia 
capitalista creix i la seva resposta com sempre: REPRESSIÓ, MENTIDA i 
TERROR.  
 
La democràcia dura el qual dura l'obediència!!!  
 
Tot i la propaganda del circ mediàtic, cada vegada som més els que sabem 
que ells són els violents!!! No permetrem que amaguin la veritat. La repressió, 
no podrà aturar la solidaritat.  
 
Per això demanem l'absolució de les detingudes de la mani del passat 1 de 
maig, així com de les companyes detingudes durant la vaga general del 29 de 
setembre i les detingudes del 15 juny al Parlament.  
 
El proper 15 i 16 de novembre, jutgen a 5 de les llibertaries detingudes. També 
jutgen a un company el pròxim 30 de novembre, acusat de lesionar, el sol, a 8 
mossos durant una manifestació antifeixista.  
 
ACTUA, MOSTRA LA TEVA SOLIDARITAT!!!  
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