
Un grup neonazi agredeix un jove
antifeixista i li senyala la cara amb una
navalla.
Aquest atac no és, ni de bon tros, el primer d'aquestes
característiques.

Indignació a la ciutat per l'atac d'un grup de neonazis a un
jove d'ideologia antifeixista, al qual li han marcat la cara
amb una navalla; sobretot perquè no es tracta d'un fet
aillat, sinó que ha significat un esglaó més en el context
dels atacs a seus de partits progressistes i nacionalistes i a
locals d'entitats culturals del mateix signe. Uns atacs dels
quals, per cert, mai no se n'ha sabut res sobre l'autoria o
detencions dels autors.
Tot i que els fets an passar el passat cap de semana no ha estat dfins ara que
s'han fet públics. La nit del passat divendres un grup neonazi, integrat segons
sembla per 9 persones, tots barons, va intentar atacar un establiment hosteler
on es reuneixen joves d'organitzacions antifeixistes, sense poder aconseguir-ho;
la nit següent, un grup "un dels quals duia una creu gamada a la mànega dreta",
i que podrien ser els mateixos, van sorprendre a soles un jove, membre d'un
col.lectiu antifeixista, quan caminava pels carrers de la zona de Rafalafena. Els
neonazis el van atacar, insultar i li van punxar la cara amb un objecte
contundent, segurament una navalla, mentre li cridaven: "Rojo de mierda, te
vamos a matar, os hemos localizado, estais muertos!"

No es tracta de fets aillats. Recordem que, fa poques semanes, el local del BLOC
a Benicàssim va ser objecte d'un atac que va provocar un incendi, que finalment
va poder ser apagat. Eecordedm les vegades que el Casal d' Acció Cultural del
País Valencià ha estat objecte d'atacs i agressions, concretament quan va ser
atacat per uns 40 individus de ideologia i vestimenta neofeixista. De fet,
l'informe Raxen 207, del moviment contra la intolerania, assenyalae la nostra
ciutat en lloc destacat entre els prop de dos-cents municipis de l'estat que han
registrat en l'últim any actes de violència o apologia neonazi. I, davant d'aquests
fets, cal destacar que mai la policia ha practicat cap detenció, almenys que se
sàpiga, ni s'ha fet públic cap resultat de les investigacions que haja pogut dur a
terme, si és que les ha dutes. 
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