Ceivar convoca concentraçons contra a montagem policial da Guardia Civil para o dia de hoje
Terça, 15 Novembro 2005 00:00

Com motivo da montagem policial iniciada ontem, com a invençom dumha imaginária
“associaçom ilícita”, o organismo anti-repressivo Ceivar convocou o dia de ontem e convocará
hoje actos informativos e de resposta em várias cidades da Galiza. Vigo: colada informativa
em toda a cidade. Pregamos as pessoas interesadas por-se em contacto com o organismo
nesta cidade através das organizaçons do MLNG. Lugo: concentraçom às 21:00 frente à
subdelegaçom do Governo espanhol Compostela: concentraçom às 20:00 na Praça do Pam
(Cervantes) A Corunha: concentraçom às 21:00 frente ao Obelisco Ourense: acto pendente
de convocatória. Contactar com a militáncia independentista local. jos_content iniciativas de
resposta à montagem policial aberta contra o independentismo serám anunciadas nas
próximas horas e dias, tratando de ultrapassar a paralisaçom informativa que tem provocado a
intervençom dos webs de AMI e o portal galizalivre.org, o qual, apesar de estar aparentemente
em activo foi intervido também pola Guardia Civil espanhola modificando todas as chaves de
acesso depois de intervir policialmente os nossos domínios. Fazemos umha chamado
extenso a todos os e as nacionalistas, a companheiros e familiares d@s detid@s e a todas as
organizaçons sinceramente implicadas na defesa das liberdades democráticas.
Encontramo-nos perante umha montagem policial, política e mediática que pretende, para
justificar a sua própria virtualidade, o encarceramento de militantes. Advertimos contra
fantasmagóricas acusaçons sobre a existência de “bandas armadas”, “associaçons ilícitas”, etc.
com que o Ministério do Interior pretende encobrer o que nom é mais que um operativo
destinado a criminalizar e punir o independentismo em pleno debate sobre a reforma do Estado
espanhol. Consideramos que neste momento a solidariedade com @s patriotas
repressaliad@s sovarda com muito os limites habituais de filiaçons e ideologias, para
converter-se numha autêntica necessidade de parar os pés a umha “democracia” como a de
ZP incapaz de respeitar os seus próprios direitos constitucionais formalmente recolhidos.
Denunciamos também o assalto de domicílios particulares e locais sociais realizado ontem polo
instituto armado espanhol, o saqueio policial de material informativo e propagandístico e a
cumplicidade nojenta que a prática totalidade dos meios de comunicaçom estám a exercer
hoje, reproduzindo a versom policial, vulnerando a presunçom de inocência dos detidos e
detidas e colocando na diana policial e social umha série de organizaçons cujo único delito é
perseverar incansavelmente na defesa da nossa Terra e luitar pola libertaçom nacional e social
de todos e todas nós. Hoje e nos próximos dias será fundamental sair à rua e encarar a
repressom política que Espanha exerce permanentemente sobre o nosso País e sobre as
pessoas e organizaçons que, desde o compromisso mais generoso e a dignidade colectiva,
luitam para que o nosso País seja algum dia realmente livre. Nom à montagem policial!!!
Mass media, lacaios da Guardia Civil!!! Liberdade para @s dez independentistas detid@s!!!
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