
 

 

DIJOUS 11 D’ABRIL 

Ateneu Popular La Sèquia 
20h – gratuït 

Amb Feliu Ventura! 
 
 

DIJOUS 11 D’ABRIL, ACTE DE MEMÒRIA ANTIFEIXISTA! 
 
Aquest dijous 11 d’abril fa exactament 20 anys que Guillem Agulló fou assassinat per l’ultradreta 
espanyola a Montanejos (Castelló de la Plana): ferida d’arma blanca directa al cor assestada per Pedro 
Cuevas. L’audiència provincial de Castelló va desestimar l’agreujant ideològic a l’agressió i Cuevas va 
passar només 4 anys a la presó. L’assassí es va presentar impunement a les llistes de Alianza Nacional a 
la localitat de Xiva el 2007 i actualment continua en llibertat però té pendent un nou judici per 
associació il·lícita de caràcter neonazi.  
 
Aquest dijous 11 d’abril fa exactament 1 any i 19 dies que una ràtzia feixista va estar a punt de costar 
la vida de l’Albert. L’atac va tenir lloc a Manresa al vespre, davant d’una sala de concerts amb les 
portes encara tancades tot esperant acollir un concert de música compromesa, música en directe, en 
definitiva. Un any i dinou dies després podem dir que l’Albert va salvar la vida miraculosament, que les 
forces de seguretat han detingut als presumptes culpables i que la justícia, lenta, ha dictaminat presó 
preventiva per a elles esperant un judici que apunta motius ideològics però que encara s’ha de 
celebrar. Presó, de moment i com a mínim. Apunts clarividents que no opten per la versió oficialista i 
clàssica de la batussa entre tribus, afortunadament al segle XXI a l’Europa del capital. 
 
Aquest dijous 11 d’abril des de Manresa Antifeixista i Arran Manresa hem decidit que ens cal fer un 
acte de memòria perquè no volem oblidar i no volem perdonar. No volem oblidar al Guillem Agulló, no 
volem oblidar a l’Albert i no volem oblidar totes les altres víctimas de la violència feixista. No volem 
perdonar a Cuevas i no volem perdonar als soldats que gairebé s’emporten la vida de l’Albert per 
endavant. 
 
És per això que convoquem a tota la ciutadania de Manresa a assistir al petit però sincer acte de 
memòria que organitzem els dos col·lectius de manera conjunta el dijous 11 d’abril a l’Ateneu Popular 
La Sèquia, amb la intervenció de Feliu Ventura (cantant i activista xativí), que ens explicarà de primera 
mà la situació al País Valencià a principis dels anys 90s i també actualment. La seva intervenció també 
inclourà un petit recital musical a càrrec del mateix artista. L’acte és gratuït i tindrà lloc a partir de les 
20h. 
 
Tenim memòria, no oblidem i no perdonem: NO PASSARAN! 
 
 
Manresa Antifeixista i Arran Manresa 
 
 
Més infos de les campanyes a: 
http://manresaantifeixista.wordpress.com/ + http://arranmanresa.blogspot.com.es/ + http://arran.cat/externa/?s=guillem+agull%C3%B3 
 
Imatgeria de l’acte: 
http://manresaantifeixista.files.wordpress.com/2013/03/actememoriaantifeixista11-04-2013.jpg 
http://manresaantifeixista.files.wordpress.com/2013/04/tres-cent_seixanta-cin_dies_despres.jpg 


