
MALS TRACTES I TORTURES 
Alguna dels 113 detinguts el passat 28 d'octubre a la Parròquia de Sta. Maria 

Mitjancer», kan estat objecte de tortures i mals tractes. Destaca entre els primers, 
el Professor Jordi Carbonell, al qual, durant dues kores li fou aplicat el dolorós 
procediment de "la cigonya", per negar-se ka fer la declaració en castellà. 

Bis estudiants Joan Ramon i Lluís Colosines kan estat apallissats i per últim el 
Dr.Antoni Gutierres ka estat qualificat per la policia, reiteradament, de "mijo de puta". 

PAS DELS DETINGUTS AL PALAU DE JUSTICIA I POSTERIORMENT? A LA PRESO MODEL DE BARCELONA 
A mig mati del dia 31 d'ootukre, en digerses furgonetes polio xals, foren traslla

dats els detinguts al Jutgat de Guardia. Els primers en arrikar, al baixar dels vekioles, 
foren ovacionats per una gran quantitat de familiars, amics i púklio en general. Com a 
resposta al clima d'entusiasme existent, un grup de la polioia espeoial, obliga a la gent 
a circular, fou detinguda la mare d'un dels detinguts Enric Lslra, per nagar-se a disper
sar. Posteriorment fou oonduida a la presó, on continua uns dies. 

Més tard, tots els detinguts passaren a la Presó Model de Barcelona, solament queda
ren en llibertat els sacerdots Ildefons Loko i J.M.Xirinaoks,al negar les autoritats 
eclesiàstiques l'oportú permís per a empresonar-los, tal oom preveu el Concordat. 

"EL DRET DE REUNIÓ.CONCULCA!". ESCRIT DE "CRISTIANS EN LLUITA PELS DRETS HUMANS" 
El diumenge dia 4 en molts temples fou repartit un full on s'explicaven aquests fets. 

Amb freqüència foren repartits pels mateixos Rectors que tingueren diversos incidents 
amb agents de la policia, per aquesta actitud. 

L'esorit fa una reflexió sobre la situació existent, recorda el Concordat que teò
ricament "garantitza" l'inviolavilitat dels llocs sagrats i afirma la solidaritat amb 
els detinguts. L'últim paràgraf diut 

"Al finalitsar aquesta denuncia d'uns fets pràcticament silenciats per la premsa, 
volem afirmar la nostra solidaritati en primer lloc pels detinguts que pateixen en carn 
viva les oonseqttènoies d'un acte que els Drets Humans reconeixen com a just. Sabem, amés 
que alguns d'ells kan estat objecte de mals tractes en Ha "Jafatura ds Policia". En 
segon lloo, solidaritat amb les famílies, angoixades per l'absència d'unes persones que 
no kan fet més que utilitzar un dret que els corresponia. I aquesta solidaritat enfor
teix indubtablement la nostra lluita i la nostra esperança. 

LES ORGANITZACIONS POLÍTiqUES DITULGUEN AQUESTS FETS 
Nombrosos documents kan estat distribuits aquests dies, signats per diverses orga

nitzacions. Reproduïm a continuació uns fragments del signat per FRONT NACIONAL DE C4+ 
TALUNYAi 

"Sigui quin sigui el motiu que aplegués aquestes persones, cal destacar que perta
nyen a les classes populars, contra les quals es projecte la sistemàtica repressió de la 
dictadura. Han sofert la tipioa agressió feixista oontra el poble. Si es van acollir en 
una esgléxia, és perqué el règim prokibeix qualsevol discussió pública d'esperit demo
cràtic, priva el dret de lliure reunió que és un dels drets kumans fonamentals. 

Front Nacional de Catalunya vol posar en relleu que aquestes agressions sistema— 
tiOviment produides, pretenen cobrir la degradació i la corrupció de la dictadura feixis
ta espanyola, caracteritzada per la manca absoluta de llibertat, per la privació de les 
llibertats de Catalunya, dels Països Catalans i de les altres nacionalitats incloses avui 
dins un Estat espanyol pretesament unitari..." 

RELACIÓ DE MULTATS 
' La setmana passada kan anat rebent-se les notificacions d'un bon nombre de multes 
a diversos detinguts. Els noms i les quantitats, són les segttentst 

Multa de 350.000 Ptes 
Francese-Xavier Folok Recasens o/lalmes,430 Barcelona 
Antoni Gutiérrez Diaz c'/Balmes, 349.2 4* Barcelona 
Agustí de Semir Rovira o/Bruc,84 pral 1* Barcelona 



Multa de 350»0OO ptea (continuació) 

Albert Pina Sanólas Ronda St.Pere,27 Barcelona 
Josep Solé larserà Padua,98 1er 1* Barcelona 
Jordi Carbonell de Ballester Craywinokel,20 l9* 2* Barcelona 
Enric Leira Almirall Casanova,214 5® 1* Barcelona 
Ramon Major Lluok Numància 39 30r 2» Manresa 
Francesc Serrakima de Riba Cardenal Tives i Tutó,46-«48 Barcelona 

Multa de 300.000 ptes 
Ramon Espasa Oliver 
Pranoeso Frutos Croa 
Jesús Salvador Salvador 
Francesc Ruiz Aoevedo 
Carles Quinglés Caceres 
Joan Creixells Playa 
Andreu Nebot 
Pere PortaBella Ràfols 
Carles Prieto Cavallé" 
Josep M* Tidal Tilla 
Miquel ángel Soriano 

Multa de 200.000 ptes. 
Salvador Casanovas Grané 
Artur Perelló Domingo 
Joréi Forcen Sirera 
Octavi Pallissa Safont 
Alfred Clemente Conte 
Antoni Cantano Palma 
Ticene Liguerre Gil 
Jordi Carreras Serra 
Antoni Martines Barrios 
Marcel Cirera Amado 
Celestí Regué Regué 
Pere Perrado Terrado 
Josep M* Obiols 
Lluís Coloraines Company 
Paulí Antoni Ruiz Serrano 
Josep Mones 
Rafael Mas Salvador 
Joan Antoni Parpal Marfà 

Comte Salvatierra,8 
Anselm Clavé,229 
Rector Ubaob^^** 1» 
Bellaterra,37 I e r 1* 
Barcelona,35 2°° 
Muntaner,514 I e r 2* 
Madrid,161 3er 3» 
Muntaner,505 
Aloolea,l6 àtic 
Salces,103 bxs.1» 
PI.Catalunya,30 

Guayaquil,29 3er 1» 
Gral. Goded,4 
Colonines,6 pral 2* 
Tenor Massini,! pral 
Gran Tia,280 2 o n 3» 
St.Domènec,3 2°» 
Rosselló,431 2°^ 2» 
Major,39 

Providència,146 2°» 2* 
18 juliol, 4 
Les Garrigues,102 
PI.Cervantes,4 
División Azul,17 7* 1* 
Aragó,239 3er 3« 
26 gener,28 6° 3» 
Maragall,2 àtic 1» 
Cardenal Tives i Tutó,25 
Negre-Ternis,26-28 atio 
Flor de Neu,54 Baixos Joan Mayoral Tilarrubia 

Joan Ramon Colomines Company Aragó,239 3er 3* 
Mituel Sodupe Roure Margaastt,l 2°» 2» 
Domènec Armora Marok Santiago Apòstol,96 

Barcelona 
Calella 
Barcelona 
Cornellà del Llobregat 
Girona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lleida 

Granollers 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lleida 
Barcelona 
Esterri d'Aneu 
Barcelona 
St.Genis de Tilassar 
Lleida 
Lleida 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Prat del Llobregat 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
L'Hospitalet del Llobregat 

DOCUMENT DE 187 CAPELLANS DE BARCELONA, SN RELACIÓ HA AQUESTS FETS 
El dia 3 de novembre, tingué lloo al Seminari Conciliar de Barcelona, una amplia reu

nió informativa als sacerdots, els quals, redactaren un escrit al Cardenal Jubany, en 
les conclussions deien* 

A) Que aixefui públicament -car els fets i les seres repercussions ban estat públi
ques- la seva protesta per la violació de l'ordenament jurídic de base concorda
taria que ja produït la força pública amb la seva entrada a la Parròquia de Maria 
Mitjancera de Barcelona, per tal de no aparèixer amb la complicitat d'un comporta
ment injust, 

l) Que exigeixi, amb un títol legítim de justioia, la reparació de les injúries fe
tes al rector de la citada parròquia, i dels greus perjudicis causats a les 113 
persones detingudes, reclamant que els siguin retornades la llibertat i la inte
gritat eoonòmioa. 
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