ATUREM LA BOGERIA REPRESSIVA,
SOLIDARITAT AMB TOTES LES ENCAUSADES!
La passada vaga general i social del 29M va mostrar un gran descontentament i malestar de les
classes populars envers la situació socio-econòmica que estem vivint. Desenes i desenes de
milers de persones vam sortir als carrers a protestar, no només contra la reforma laboral, sinó
també contra tot el seguit de retallades antisocials, supressió de drets i serveis bàsics a què ens
està duent cada dia el sistema capitalista en què vivim. Sabem que aquest model de societat no
és l'únic possible; és més, sabem que no podem continuar més malvivint així.
Però el passat 29M també vam poder veure la ferotge repressió dels Mossos d'Esquadra, al
capdavant dels quals hi ha Felip Puig (CiU). Càrregues indiscriminades, gasos lacrimògens,
desenes de detinguts/es, pallisses al carrer i a les furgonetes, i quatre empresonats. La brutalitat
policíaca és la seva 'oferta de diàleg', la seva manera de gestionar la 'pau social'.
A Sant Andreu, aquesta repressió s'ha saldat, fins ara, amb quatre persones detingudes amb
diversos càrrecs, dues persona citada a declarar, set persones identificades i nombroses de
ferides per les càrregues. Però sabem que la repressió política no busca castigar possibles
culpables sinó alliçonar a totes les persones que lluiten.
Més encara, l'escalada repressiva i la bogeria autoritària del govern de CiU està duent la societat
catalana cap a una deriva feixista que ens aterra. La criminalització de tota dissidència està
arribant a punts insòlits, preocupants i surrealistes. La resistència pacífica és motiu de detenció o
de pallissa. Les manifestacions, suposadament un dret en una suposada democràcia, estan sent
encerclades (1 de maig, vaga universitats 3 de maig) i llurs assistents identificades, registrades,
gravades en vídeo, retingudes, etc. Roben pancartes i banderes.
Ras i curt: si ara es repetissin a Sant Andreu algunes de les històriques lluites que hem dut a
terme com a poble, seríem considerades poc menys que terroristes. Lluites com les de la Rambla,
per les Casernes, pel Tanatori, etc., haguessin comportat càrregues policíaques, seguiments,
pallisses, detencions i potser algun empresonament.
Per tot això, perquè no volem donar suport a la caça de bruixes ni a la repressió que només cerca
caps de turc, i perquè tots els pobles tenim dret a lluitar per la nostra dignitat, rebutgem
enèrgicament la bogeria repressiva i la deriva autoritària i feixista del govern de CiU, alhora que
exigim l'absolució de totes les andreuenques encausades, així com de les desenes de
persones imputades arreu; la immediata posada en llibertat de la persona que encara resta
empresonada; i la dimissió de Felip Puig, com a responsable màxim de la repressió.
Recollida de signatures als fulls annexes.

