
COMUNICAT DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ DE MEMÒRIA HISTÒRICA DE PEGO 

La Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià se suma a les 

companyes i companys de l’Associació de Memòria Històrica de Pego que denuncien les 

desmesurades condemnes judicials a les quals s’enfronten els joves pegolins que van reaccionar 

davant dels lamentables fets encapçalats per un grup neofeixista del Gandia CF el passat 

octubre de 2020.  Així com el nostre total suport als joves encausats injustament per la seva 
defensa dels valors democràtics, la Memória antifeixista i els Drets Humans. 

Aquesta federació vol denunciar públicament les desproporcionades sancions a les 

quals s’enfronten els joves encausats que van plantar cara al grup neofeixista del Gandia CF 

quan van atemptar contra la convivència dels pegolins i les pegolines junt al monument 

conegut com els Cinc de Pego, el 18 de octubre de 2020, davant la passivitat de les forces 

policials i de les autoritats públiques municipals. No deuriem haver de recordar que la Llei 

14/2017 de 10 de novembre de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat 

Valenciana, prohibeix expressament l’enaltiment del feixisme, però ho hem de fer, i ho farem 

les vegades que siga necessari.   

Des d’aquesta federació, que representa més de 50 associacions memorialistes de 

tot el País Valencià, manifestem el nostre enèrgic rebuig a qualsevol atemptat 

contra la convivència democràtica, emplacem a les autoritats pertinents al compliment 

exhaustiu de la legalitat vigent, sense que pretenguen tergiversar-la ni minorar la 

importància dels fets, i que els ciutadans i ciutadanes els  puguem percebre com un garant 

real de la democràcia i la convivència pacífica. Això implica que els manifestants neonazis que 

es van passejar pel poble amb simbologia nazi i entonant  càntics, amb la clara actitud 

provocadora,  supremacista i  desfiant, siguen investigats i assumisquen la responsabilitat 

per aquestos fets, cosa que ens consta que no ha passat. I això situa als provocadors del 

conflicte davant d’una impunitat ofensiva per a qualsevol demòcrata mentre, la Fiscalia 

demana fins a 9 anys de presó per als joves antifeixistes. La CAMDE-PV condemna 

sense pal·liatius aquesta petició de condemna, que considerem arbitrària, injusta i 

pretesament alliçonadora, de cara a futures actuacions del dret de defensa a què tota societat 

té dret. 

Així mateix, demanem a  l’Ajuntament de Gandia que intervinga davant dels responsables del 

Club de Futbòl de la ciutat saforenca, perquè siguen coneixedors de les conseqüències que té 

tindre entre la seua afició a elements que distorsionen i entorpeixen el bon nom de la 

seua institució esportiva.  

Finalment, aquesta coordinadora es reserva el dret a prendre les accions legals oportunes si 

així ho considera necessari.  

València, a 15 de febrer de 2022 




