Operativo policial contra o independentismo
Segunda, 14 Novembro 2005 00:00

Onze militantes independentistas detid@s, três locais sociais assaltados pola Guardia Civil,
vários domicílios registados por agentes encarapuçados e páginas web independentistas
desactivadas pola Guardia Civil, é o balanço do operativo policial dessatado hoje contra o
independentismo nas localidades de Ourense, Lugo, Vigo e Compostela. A acusaçom vertida
contra @s detid@s é fazer parte dumha "associaçom ilícita" cujo nome nom foi explicitado em
nengures. Aliás, o Julgado de instruçom nº1 da Audiência Nacional atribuiria @s
independentistas a participaçom em actos de "enxalçamento do terrorismo", "injúrias contra a
monarquia", ataques a entidades bancárias, etc. Ceivar convocará nas próximas horas
concentraçons informativas como as realizadas na tarde de hoje. @s detid@s encontram-se
actualmente na Comendáncia da GC da Corunha e na sua totalidade ou em parte poderiam ser
conduzidos a Madrid para declarar na Audiência Nacional. Do nosso organismo denunciamos
a montagem policial aberta nas últimas horas contra o independentismo galego, a vulneraçom
absoluta da liberdade de expressom e reuniom e o assalto policial a centros sociais dispersos
por todo o País com o intuito de deter militantes e aprofundar na investigaçom aberta.
Enquadramos este operativo repressivo na permanente criminalizaçom social e política a que
se vem submetidas no Estado espanhol as pessoas, colectivos e organizaçons que adirem a
um futuro e um projecto de liberaçom nacional e social para o nosso País e na tentativa de
satanizar, perante o debate da reforma autonómica aberto no Estado, as posiçons
coerentemente nacionalistas sostidas polas associaçons e entidades que neste momento
estám no olho do furacám repressivo. Chamamos, por último, a todas as pessoas e
organizaçons sensibilizadas contra a repressom a participar nas mobilizaçons que se podam
programar nas próximas horas, tomando como referência o portal de INdymedia Galiza, umha
vez que o portal referencial do independentismo, embora aparentemente activo, é inacessível
para a inserçom de informaçom.
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