
Fa un any la manifestació tradicional de l’esquerra va-
lenciana del Nou d’Octubre va ser envoltada i assetja-
da per centenars d’ultradretans amb banderes borbò-
niques i crits contra Catalunya i “los rojos”. En primera 
línia, desenes de feixistes ben coneguts de diferents ban-
des, i especialment dels Yomus, violent grup que uti-
litz a la coartada del València CF i la permissivitat de la 
seua directiva. Va haver manifestants agredits i insults 
i amenaces masclistes del tipus “llevaos a esa perra en-
tre los dos, la violáis y la tiráis a la cuneta”. A pesar 

que aquesta contramanifestació feixista no comunicada 
legalment va ser profusament publicitada des de set-
manes abans, la Delegació de Govern (en aquells mo-
ments en mans del PP) no va prendre cap mesura, sent 
absolutament còmplice d’aquestes agressions violen-
tes que pretenen acoquinar a l’esquerra i evitar, espe-
cialment a les i els joves, que isquem al carrer a lluitar.

Aquesta acció impune de la ultradreta no va ser aï-
llada. Són innombrables les agressions feixistes, homò-
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fobes, racistes, patides als carrers valencians, i moltes 
vegades perpetrades de forma planifi cada per grups 
feixistes ben coneguts.

Un any després… res

Un any després ningú està en la presó per aquests fets. 
El Nou d’Octubre cap agressor va ser identifi cat per la 
policia, i només prou després, per ordre de la fi scalia i 
no d’ofi ci, i a causa de la pressió social (innombrables 
persones, incloent periodistes, van identifi car a les xar-
xes socials a quasi tots els atacants), van ser fi nalment 
cridats a declarar 19 individus… I açò és tot, ni presó 
ni judici ni gens. I açò és el que anima a aquests indi-
vidus a seguir agredint…

És més. La Delegació de Govern hui la dirigeix el 
PSOE, però la impunitat cap a aquestes bandes roman. 
No solament no es pren cap mesura contra grups vi-
olents, sinó que es permet que Espanya 2000 organit-
ze, per a aquest Nou d’Octubre, una manifestació molt 
prop del recorregut de l’esquerra, una cobertura legal 
per a intentar de nou agredir. Diferents bandes d’ex-
trema dreta han cridat per les xarxes socials a perse-
guir als quals ens manifestarem aquest dia, sense cap 
conseqüència legal. I la raó és molt clara: no es tracta 
d’individus o grups aïllats, sinó de tota una estructu-
ra totalment imbricada a l’aparell estatal (jutges, poli-
cies, militars, alts funcionaris), amb un enorme poder, 
poder que ha defensat gelosament des de la mort del 

dictador. El PP des de les seues anteriors posicions en 
la Generalitat i el Govern central ha promogut enca-
ra més aquests elements, donant-los més poder i im-
punitat, Ciutadans els gelea i competeix amb el PP a 
ser la seua cobertura política (esperonant bandes fei-
xistes per tota Catalunya per a contrarestar l’enorme 
moviment social per la República), i el PSOE permet 
també aquest poder ocult al no prendre cap mesura 
de depuració de l’aparell de l’Estat ni de desarticula-
ció d’aquestes bandes, les amenaces i agressions de les 
quals estan àmpliament demostrades. Tampoc Com-
promís, des de la Generalitat, ni Podemos, s’atrevei-
xen a denunciar aquesta greu amenaça contra els mo-
viments socials, i la impunitat feixista.

L’instrument fonamental contra aquestes bandes i 
els que les manegen és que som moltes i molts més els 
i les disposats a lluitar per millorar les nostres condi-
cions de vida, per acabar amb el masclisme institucio-
nal, per defensar els nostres drets en el carrer. Unides 
i organitz ades som forts. La defensa del nostre dret de 
manifestació depèn també de nosaltres mateixos. El 28 
d’octubre 12.000 persones, en una gran majoria joves, 
prenguérem els carrers de València contra la impuni-
tat feixista. Enguany la lluita antifeixista també mar-
carà la manifestació del Nou d’Octubre.

Des del Sindicat d’Estudiants, Lliures i Combati-
ves i Esquerra Revolucionària, cridem a participar en 
la manifestació antifeixista del Nou d’Octubre, i ani-
mem a continuar la mobilitz ació social contra les agres-
sions i impunitat feixista, racista, masclista, homòfo-
ba i trànsfoba, i a organitz ar-nos.

Organitza’t amb nosaltres per a defensar:
• Desarticulació de les bandes feixistes! Investiga-

ció de totes les seues connexions i de la impuni-
tat actual! Depuració d’elements feixistes, racistes 
i masclistes a l’aparell de l’Estat!

• Ni una sola agressió sense resposta! Contra els 
feixistes, lluita massiva i unida als carrers!

• El capitalisme implica racisme, masclisme i feixisme. 
La lluita antifeixista només pot ser anticapitalista.

www.esquerrarevolucionaria.net
www.sindicatdestudiants.net

www.libresycombativas.net
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