PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER
CORNELLÀ PER LA LLIBERTAT IMMEDIATA I INCONDICIONAL D’ALFONSO FERNÁNDEZ
ORTEGA
Durant la vaga general del passat 14 de novembre de 2012 va ser detingut el jove de 21 anys
Alfonso Fernández Ortega, «Alfon», a Vallecas, quan sortia per incorporar-se a un piquet, i se li
va acusar de tinença d’explosius.
Cap prova ha estat trobada en contra de l’Alfon, que durant 56 dies va ser a presó aplicant-se-li
el règim FIES 5 (fitxers interns d’especial seguiment), aplicat normalment a persones qualificades
com a terroristes, i que suposa la vigilància constant, la restricció de moviments i el control de
comunicacions. En aquest cas, però, stot això se li va aplicar a un jove que només anava a una
vaga general a defensar els seus drets i els drets de totes nosaltres.
L’Alfon ha hagut d’ingressar de nou a presó, ja que el recurs que va presentar contra la seva
sentència ha estat desestimat per la secció 30 de l’audiència nacional de Madrid. S’enfronta a
una pena de quatre anys de presó.
Per increïble que pugui semblar, la condemna a l’Alfon es basa en la falta de proves i posa més
que en qüestió uns quants arguments defensats al judici tant per part del fiscal, que va sol·licitar
condemna per cinc anys i mig de presó, com pels mateixos policies.
L’Alfon va ser a presó fins a 56 dies sense que s’analitzés si l’artefacte que es va trobar a la vaga
eren explosius o no, i a més aquest artefacte «va ser examinat i no hi figurava cap tipus
d’empremta ni rastre de l’Alfon».
L’actual govern del PP ha emprès el perillós camí autoritari que recorda més al passat règim
feixista que al suposat període democràtic actual. Cada vegada hi ha més resposta repressiva a
les diverses accions de mobilització i de lluita social, amb una violència policial i unes detencions
clarament indiscriminades, desmesurades i injustes, com la del cas de l’Alfon, i amb unes
polítiques de repressió i criminalització que tenen l’únic clar objectiu de sembrar la por i la
desmobilització a tota la població.
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà
proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Exigir al Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que procedeixi a l’alliberament
immediat i incondicional d’Alfonso Fernández Ortega i obri una investigació profunda davant els
abusos comesos en aquest cas contra el jove madrileny.
Segon.- Mostrar el rebuig absolut d’aquest Ajuntament a la criminalització dels moviments
socials així com el respecte al dret democràtic a la protesta i a les vagues i accions exercides
cada dia per milers de persones a Cornellà i arreu dels Països Catalans i de l’estat espanyol.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Govern espanyol, el Ministeri de l’Interior, la mesa del
Congrés dels Diputats i l’Audiència Nacional
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