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Ais dos mesas de declarar l'estat"d'excepcio, el régim franquista es veú obligat a aixe-

car-lo. I és que aquests dos mesos no l'hi han servit de res. Avui al pais, l'estat 

d'excepció no pot aturar el ciar procés d'enfortiment i aixemplament de l'oposició com 

tampoc pot aturar la progresiva perdua de poder a que es veu abocat'el franquisme. La 

proclamació de l'estat de excepcio i él seu aixacament només poden interpretar-se com 

actes d'un régim que ha perdut tota la forca i esta en les seves acaballes, son actes 

desesperats, "cops de cec" en el seu intent de fer sobreviure el queja está arribant 

al final. Avui ningú está al seu costati sois els man té encara l'aparell repressiu pero 

que els esdevé cada cop raes feble i ineficac. Així, dos mesos després d'estat d'excepció 

sois han significat aixecar noves protestes de cada cop mes amplis sectors de 1'esglesia 

tensions mes greus dins del propi equip al poder, un axllament, encara mes gran a nivell 

internacional, la continuado de la lluita del minaires asturians, deis obrers de Bis--

caia, de Barcelona, de Madrid, etc., del poblé base per les seves llibertats nacionals, 

deis estudiants de Barcelona, Madrid-, Saragossa, Deustb, etc. Han pogut, aixó si, de-

tenir gent "pero aquesta arma sinal s'els hi torna en contra d'ells mateixos al provocar 

un moviment de solidaritat i protestes que fa de boomerang sobre ells. 

Res han aconseguit amb l'estat d'excepció, res aconseguirán en aixecar-lo. El* poblé ja 

en té prou- de franquisme i des de els diferents sectors socials., des de diferents enfoca 

ideologics, reclama llibertat por a rosoldro democráticament els problemas del pais. I 

avui hem de ser conscients de que aquesta fita podem assumir-la .tots units en front d'un 

regim que sois és una desforra sanca cap mena de futur. , - "• •.. 

A Valencia s'ha obert l'instrucció d'un sumari per investigar les resppn^abilitats de 

la Brigada Político-Social en les greus tortures a que foren sotmesos''--34 detinguts du-

rant el mes do novembre de 1968. La d-enúnica fou feta per les dones i mares deis detin

guts acompanyant una fotografía de Antonio PalomaresVinüesa en la qual es poden veura 

senyals. La majoria foren torturats amb corrents electriques. 

L'Abat de Montserrat, Dom Cassiá Dust, ha estat cridat peí Governador de Barcelona amb 

motiu de les declaracions fetes a la radio aleman'ya. Aixó constitueix un intent d'inti-

midació per part del Governador que té el .cinisme de negar en tot mament que a Comisa

ria s'hagin practicat tortures i que es persegueixi a la gent per les seves opinions 

diferents de les del regim. - • " 

El primat d'Espanya, Dr. Enrique Tarancón, després de rebre la visita de famííiars de 

detinguts que li denunciaren les torturas, ha visitat al Ministre de ~la Governacid per 

tal d'intervenir. 

El diumenge dia 16 de marg a les vuit de la tarda, a la Placa de Sant Daume, plena de 

públie que assistia a les sardanas, es desplega una gran bandera catalana,-'des dal ,te-

rrat d'una de les cases fins gairabé el carrer. La policia no pogué detonir a ning-á. 

Guy Mollet, dirigent socialiste francés, ha manifestat clarament que l'entrade d'Espanya 

al Mercat Ccmó és impensable mentre es mantingui el regim franquista que amb l'estat 

d'excepció ha donat una prova mes del seu carácter anti-democrátic. 

3osé lYia de Areilza, Conde de fflotrico, en unes declaracions a la Radio Televisió fran

cesa ataca durament l'estat d'excepció i la política franquista en general. 



FinlJfH^, Italia i altres paisos varen amenacar anb la retirada deis seus cantants al 
Festiv̂ gĴ riĝ la Caneé arganitzat per la EUROVISIO si a Espanya continuaba léstat d'ex-
copció. 

Donunciom al pqlicia Dosé Olmedo Sánchez-Escribano com enllac amb el SIN (Servei d'in
formada militar). Eli és qui dona 1'informado al Capita Centellas Burch per tal da 
facilitar al Capita General Pérez Viñeta el seu treball repressiu dins l'excercit. 

El Fiscal de l'Audiencia A'delto Enríquez, assesora diáriament a la policia i a la Guar
dia Civil en la confeccié dais atestats contra els detinguts. Aquest procedimsnt és un 
atentat grau contra les normes de la justicia, dones mantre els detinguts a 3efatura os 
troban an situació* do total indefonsió, la policia per aquest mitjans anti-jurídics pre
para cl3 atestats que mes greus puguin resultar a l'hora d'un judici. 

La darrora sotman3 fou possat en llibertat provisional, després de pagar 100.000 pesse-
tea de fiances, l'enginyer Miquel Coll i Alemany. Al mateix patí de la presó l'esperava 
la Brigada Político-Social que el va portar novament a Comisaria. A final de. setmana in
gresa altra cop a la presó. En aquest cas, en lloc de recorrer a 1 'excarcelado, com va
ren fer amb els estudiants Leira i Fortuny, el que han fet és estafar 100.0C0 pessetes 
a un pros. 

Els obrers d'AEG (Terrassa) han aconseguit un augment d'un 19% en els sous salaris. A-
quosta victoria ha estat el resultat d'un procos da lluita que ha durat mes d'un mes: 
S'organitzaren assamblees a 1'interior de la fabrica per discutir les reivindicacions. 
Fou elegida una comissió de 40 treballadors. El dia en que el Durat d'Empresa díscutia 
amb la Direcció, un miler de treballadors, os manifesta per 1'interior de la fabrica. Es 
realitza un atur d'una hora i despres un altre d'una hora i mitja. Posteriorment es feu 
treball lent i boicot a les horas extra. L'empresa oferí un augment del 10/S. Els obrers 
van fer un atur de cinc hores. Finalment 1'empresa concedí un augment d'un 19%* 

El dia 15 fou detingut l'estudiant de preuniversitari Dosep Oriol Romaní, el dia 16 l'es-
tudiant de Medicina Poch, i el dia 17 Ramón d'Alós. Ha ingrassat a la presó per a complir 
condomna d'un any i un dia l'impressor Dosep Planxart. 

A diverses fabriques s'ha presantat. la policia o la Guardia Civil pressionant ais direc-
tius per a que facilitessin, entre altres coses, noms i adreces d'enllaces sindicáis, i 
jurats d'empresa, i de gent considerada "subversiva", i d'altra bando noms i adreces de 
gent adicta a l'empresa i al regim. 

Ena arriba una altra noticia de les tortures a que son sotmesos els detinguts: Adorado 
Carrera Guil fou detinguda dos cops. El primer va estar vuit dies a Comisaaria sense ser 
interrogada i sortí en llibertat. Pocs dies després fou detinguda novament, i resta 12 
dies a Comissaria. Declara en total 51 hores,-sempre dreta. Durant 30 hores seguidas 
línterrogaren, posada de cara a la paret, i emmanillada durant 12 hores amb les mans al 
darrera. mantre l'interrogoven li pegaven cops de puny a 1'estomac, amb tanta brutalitat 
que una de les vegades la tiraren por térra. També feu bufetejada i li donaren cops a 
tot el eos. L'interrogatori el portava el policia Dosé Luis Andrés. Quan fou a la presó 
es feu visitar peí metge, que li digué que tenia l'estbmac molt caigut i que quan sertís 
anés a voure un especialista. 

Oenunciem el noms del principáis torturadors de la Brigada Político-Social de Barcelona: 
Cano, David Peña Alvarez, Dosé Luis Andrés, Cesar, Niñez, Vicente Duan Creix, Dosé Olme
do Sánchez-Escribano, Requenas, Navales, Gorvita. 

Tots els detinguts durant l'estat d'excepció (uns 150 a Barcelona) están sota la juris-
dicció militar, i s'els amenaca amb un judici sumaríssim. Contra aquesta arbitrarietat 
i per reclamar la seva llibertat, dirigiu les vostres protestes al Capita General Pérez 
Viñeta, i l'Auditor da Guerra a Barcelona. 
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