
  

 

 

 

 

ELS JOVES ANTIFEIXISTES DE PEGO SERAN JUTJATS EL 2023 

La Coordinadora d’Associacions per la memòria democràtica del País Valencià (CAMDE- 

PV) fa públic el seu manifest per recolzar una vegada més els 14 joves antifeixistes pegolins que 

seran jutjats el 17 d’octubre de 2023 a l’Audiència d’Alacant per fer front a un grup ultra,  

seguidor del Club de Fútbol Gandia 

 

Hui som aquí totes i tots per a manifestar el nostre total suport i solidaritat amb els 14 joves 

de Pego, encausats injusta i arbitràriament per la fiscalia de l'àrea de Benidorm-Dénia en un 

procediment penal pel qual demanen penes que van des de quatre anys i nou mesos fins a nou 

anys i dos mesos de presó. Sí, un vertader despropòsit per uns fets ocorreguts el 18 d'octubre de 

2020. Quin és el suposat delicte comés?. Vegem els fets, fem memòria: 

 
• Aquell 18 d'octubre, a Pego hi havia un partit de futbol entre el Gandia i el Pego. El 

partit era a la vesprada, però ja al migdia, una trentena de seguidors de l'equip forà, 

coneguts com Gandiblues Ultras Gandia, es van manifestar, sense cap notificació 

prèvia com és preceptiu, pel poble exhibint simbologia nazi i corejant proclames 

feixistes. També van enganxar a les portes del camp de futbol adhesius on es podia 

llegir "Hitler fans" i es veia la imatge del dictador i assassí Franco. A més allí, just al 

costat d'aquelles portes, hi ha un monument dedicat als "Cinc de Pego", cinc joves del 

poble que van morir el 1941 al camp de concentració de Mauthausen. La provocació, 

la rememoració de la salvatge bestialitat del nazisme, n'era clara. 

• El poble va respondre acudint a les portes del camp de futbol a mostrar el seu rebuig a 

la exaltació il·legal. Es van arribar a concentrar desenes i desenes de veïns. Mentrestant 

els ultres protegits per la policia van accedir al camp de futbol. 

http://www.radiopego.com/5-de-pego-recull-el-numero-exacte-de-pegolins-que-van-ser-deportats-als-camps-de-cocentracio-nazi-de-gussen-depenent-de-mauthausen/


  

 

 
 

• Contra qui va procedir la Guàrdia Civil contra tot dret? Ho va fer no contra els ultres 

de Gandia que havien realitzat exaltació pública del feixisme, amb crits, consignes o 

adhesius absolutament il·legals segons la nostra llei 14/2017 de Memòria 

Democràtica, article 39-1 apartats a i b, que prohibeix i sanciona explícitament tals 

actes i manifestacions. 

• No es va presentar cap denúncia per enaltiment del feixisme en la via pública, quan 

era preceptiu que la policia haguera obert denúncies. Ho va fer contra els qui 

defensaven les llibertats democràtiques. 

• No podem interpretar tals fets, més que com una clara violació de la legalitat 

vigent, per a atemorir i castigar uns joves antifeixistes que gosaven condemnar i 

manifestar-se contra l'exaltació del feixisme al seu poble i contra tota la joventut 

valenciana. És clar, objectivament, que volen muntar un nou cas “Alsasua”!. 

• Considerem, sens dubte, que l'actuació de la fiscalia és contrària a dret i a la nostra 

llei 14/2017, amb una petició de penes absolutament fora de lloc, basada 

suposadament en desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus a un 

membre de les forces d'ordre. Com ens recorden aquestes qualificacions a aquelles 

de les forces repressives de la dictadura! 

• La CAMDE-PV, hui ací representada, crida a tot el poble de Pego i a tots els joves 

antifeixistes del País Valencià a condemnar de manera rotunda tals peticions i 

processament i a secundar de manera unànime als nostres 14 joves. No ens faran 

callar, ens queda la paraula com deia el poeta Blas d'Otero i la força de la nostra 

unitat popular en un mateix clam, fins a aconseguir que siga sobreseguda la causa. 

¡Sobreseïment joves antifeixistes de Pego! 

¡Prou d'exaltació pública del feixisme! 

¡Feixisme Mai Més! 

¡Endavant! 
 
 

Pego, 2 desembre de 2022 


