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2021 Mei 

 
01.05.21 Na bijna 20 jaar komen Lorentxa Beyrie (en 2 andere gevangenen) vervroegd vrij.  

 

            
Na een veroordeling tot 30 jaar, waarvan ze er 20  uitzat, ziet Lorentxa Beyrie er  nog goed uit. 

 

Aurken Sola, uit Pamplona, komt vanuit de gevangenis van Burgos naar haar eigen stad. 

Irkus Badillo, uit Ugao, zat in Alacant en komt nu onder dak in Basauri.  

Mikel San Sebastián zit in Murcia en komt nu naar de gevangenis in Soria.  

Stilaan zijn ze allemaal dichter bij huis gekomen. Behalve o.a. Patxi Ruiz uit Txantrea (Pamplona) die in Murcia 

achterblijft op 700 km van huis. 

 
01.05.21 De Verkiezingen in stadsstaat Madrid die er aan zitten te komen zorgen voor rare 1 mei-verklaringen   

De burgemeester van de “stadsstaat” Madrid, José Luis Martínez-Almeida, (Partido Popular) zegt in Alcalá de 

Henares (Madrid) : 

 
  

“We zijn fascisten maar we weten wél hoe we moeten regeren” en we hebben er voor gezorgd dat de 

werkloosheid (in Madrid) vijf keer meer daalde dan in Spanje.”  

Hiermee chargeerde hij tegen de Spaanse Minister van Arbeid (en 3
de

 premier), Yolanda Díaz. Zij was, voor het 

eerst, als minister, aanwezig op de Dag van de Arbeid. Minister Yolanda Díaz is lid van de Communistische 

Partij. 

 

Nota: Let bij Martínez-Almeida op het streepje tussen de 2 familienamen (vader en moeder) die Spanjaarden 

soms gebruiken. Dat streepje valt binnenkort plots weg en dan heeft hij een dubbele familienaam. Zoals de 

“belangrijke mensen”!   

Nota: In Spanje wordt met de verkiezingen met geen woord gerept over het partijprogramma. De “tegenpartij” 

zwart maken is het enige wat belang heeft. “Stem op ons want alle anderen zijn slecht”.  

 

https://www.huffingtonpost.es/news/yolanda-diaz/
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02.05.21 In Vallecas (Madrid) chargeerde de politie  bij een meeting van VOX. 

De Spaanse Partij Vox kwam tot stand toen “uitgetreden” leden van de Partido Popular een ander “onderkomen” 

zochten. Ze vonden daarvoor VOX (stem) uit. Rechtser dan Rechts: daarvoor moet je in Spanje zijn.  

In 2014 werd de Partij opgericht en de meest bekende initiatienemer was José Antonio Ortega Lara (*).  

Als ze de meetings niet gebruiken om hun partijprogramma te duiden komt het tot incidenten. Nietsnutten, zoals 

vandaag in Vallecas (Madrid)  op een meeting van VOX.  

Er worden daarbij steeds doodsbedreigingen geuit. De politie diende in te grijpen toen rellen werden uitgelokt: 

35 gewonden waaronder 2 politiemannen. 

Doodsbedreigingen waren er voor Pablo Iglesias, de ministers  Reyes Maroto en Fernando Grande-Marlaska, 

Isabel Díaz-Ayuso (presidenten van Groot-Madrid, de directrice van de Guardia Civil, María Gámez, ex 

president José Luis Rodríguez Zapatero…  

 

(*) Ortega Lara was een man die vanuit Burgos naar Baskenland kwam en er ging werken als 

gevangenisfunctionaris. Hij was, hoe kon het anders, lid van de Partido Popular. In 1996 verdween hij plots van 

de aardbodem. Er werd geen spoor van hem gevonden tot hij, méér dan een jaar later (532 dagen), graatmager 

tevoorschijn kwam. Al die dagen had hij in een piepklein ondergronds “vertrek” gezeten in handen van een ETA 

– lid dat hem behandeld had zoals zij zelf behandeld waren toen ze vastzaten.  

    
Ortega Lara (L & R) 

Ze hadden hem wél wat meer te eten kunnen geven… 

 
Het kiesvee van Vox 

        
 

03.05.21 Zelfs van nazipropaganda kijken ze niet op:  

Een aantal kandidaten krijgen pakjes toegestuurd met daarin een “bebloede” dolk, kogels en zelfs een 

revolver. Isabel Díaz Ayuso, de vorige en toekomstige PP-presidente van doet niet eens moeite om boven dit 

krakeel te staan. Integendeel. Ze geeft toe dat ze tuig inhuurde om zichzelf te beschermen.  

Pablo Iglesias, “Podemos”, die zijn post van tweede vicepremier in de Spaanse Regering opgaf dreigt zijn werk 

te verliezen. Díaz Ayuso noemde hem Communist en eigenlijk is hij dat ook… 

Vox noemt ze “de erfgenaam van Franco”. 

Enkel in Spanje kan dit. Nog maar eens een bewijs dat de stal, na de Dictatuur, nooit werd uitgemest.   
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03.05.21 Ratten en bultenaars 

Het bleef niet bij geroep en gescheld. Links en rechts ging met elkaar op de vuist en het regende 

doodsbedreigingen. Linkse Spaanse ministers en regionale excellenties, maar ook Ayuso, kregen de voorbije 

weken doodsbedreigingen, vaak vergezeld van pakketjes met kogels en bebloede messen.  

In 2021!!! 

Pablo Iglesias is de absolute schietschijf, niet alleen voor Ayuso, maar nog ook voor Vox-lijstrekker Rocío 

Monasterio. Het extreemrechtse Vox heeft zich uitgeroepen tot de enige politieke erfgenaam van Franco en 

lachte de doodsbedreigingen aan het adres van Iglesias weg als “vermoedelijk verzonnen”. 

 

De campagne van Vox lokte in heel Spanje verontwaardigde reacties uit. In de belangrijkste affichecampagne 

wordt een – foute – vergelijking getrokken tussen de hoge kostprijs van onbegeleide minderjarige vluchtelingen 

(4.700 euro’s per maand) en het povere pensioen van “tu abuela” “uw grootmoeder”: 426 euro’s per maand:   

 
FOTO: NURPHOTO VIA GETTY IMAGES 

 

Volgens de Spaanse media is het een kopie van de nazipropaganda waarin de vergelijking werd gemaakt tussen 

de torenhoge kosten van de verzorging van mindervaliden, geesteszieken en chronisch zieken tegenover een 

mager arbeidersloon. Later zouden honderdduizenden van hen verplicht gesteriliseerd of gedood worden.  

Pablo Iglesias en de hele linkerflank worden door de partij ook “ratten” en “bultenaars” genoemd, de manier 

waarop Joden op propaganda in de jaren dertig werden afgebeeld. 

“MENA” is een letterwoord dat doorgaans minachtend gebruikte wordt voor “Middle East en North Africa”. 

 

 

04.05.21 Isabel Díaz Ayuso verplettert  in Madrid  de tegenstanders en haalt méér zetels dan Links in totaal! 

Alles over verkiezingen van 4 mei in het arrondissement Madrid zal vanaf nu “El 4-M” heten. De overwinning 

lijkt op een politieke aardbeving maar de grootste winst komt van de andere rechtse partijen. 

Podemos blijft ter plaatse trappelen en dit zal een enorme ontgoocheling zijn voor Pablo Iglesias die er zijn job 

van Spaans vice-eersteminister voor opgaf! Ciudadanos verdwijnt. 

 
-  Angel Gabilondo, lijsttrekker van de Madrileense Socialisten, neemt de schuld van de nederlaag op zich. Bij 

TV- discussies leek het of  hij de grootvader van zijn tegenstanders was. 

- Pablo Iglesias neemt ontslag uit al zijn functies. Van Minister in Madrid tot werkloze in een paar weken tijd 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa
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06.05.21 Tien jaar geleden werd in Bilbao de geboorte van BILDU gevierd.  

06.05.11 Was de schaamte te groot? Bildu dan toch “geslaagd”!  

In “blessuretijd” haalt Bildu het toch nog bij het Grondwettelijk Hof. De Tweede Kamer van het Grondwettelijk 

Hof in plenaire zitting (nadat de eerste stemming op een 3 – 3 “gelijkspel” was geëindigd) met een beslissende 

strafschoppenreeks op 6 vóór en 5 tegenstemmers. De beslissing van het Hof had vóór middernacht bekend 

moeten zijn maar dat lukte niet. Er werd wel al vóór middernacht getwitterd dat het bijna zeker een positief 

resultaat zou worden maar na het middernachtnieuws begonnen vooraf opgenomen radioprogramma’s en dat 

zorgde voor veel verwarring. 

In El Arenal in Bilbao was een grote groep actievoerders samengekomen en die waren van plan er te blijven 

zitten tot het bittere einde. Om 00;21 uur riep één van de kandidaten, de Gara – journalist Martin Garitano 

“Gora Euskal Herria Askatuta” “Vooruit het Vrije Baskische Volk”. Het signaal werd beantwoord met de 

kreet “Independentzia”!!! 

 

 
Martin Garitano, later op de maand, tijdens een Bildu - meeting in Donostia – San Sebastian (eigen foto) 

 

De plenaire zitting bestond uit 7 “progressieve” magistraten en vier “conservatieven” maar dit werd niet de 

uitslag. De “progressieven” moesten immers tegen de regerende partij PSOE stemmen die hen benoemd had! 

Gevaarlijker was dat de voorzitter van het Hooggerechtshof, Francisco José Hernando, die reeds eerder andere 

partijen uitsloot, was toegetreden. Bildu had hem tevergeefs gewraakt.  

Voor het eerst sedert 2003 kunnen in Baskenland weer alle politieke strekkingen deelnemen aan verkiezingen.   

 

 

06.05.11 Spaanse “democraten”  

Bij de PSOE - volksvertegenwoordigers was gisteren vanuit de regeringszetel in Madrid aangedrongen geen 

verklaringen af te leggen na het bekend maken van de uitslag van de stemming over Bildu.    

Kort vóór die stemming kwam de Guardia Civil nog met een bijzonder gemene streek: Zij berichtten dat de 

partij EA (die mee in Bildu zit) in februari 2009 vier uren met ETA  had samen gezeten in een restaurant 

in Baskenland. Ze zouden het toen gehad hebben over “het bundelen van de krachten”! Aan die ontmoeting zou 

ook de erevoorzitter (tevens de eerste Lehendakari na de Dictatuur) Carlos Garaikoetxea deelgenomen hebben. 

De Guardia Civil had erop aangedrongen dat dit bericht zou “meegenomen worden” in de eindstemming.  Carlos 

Garaikoetxea reageerde op een ongekend hevige manier op deze “ongekende, infame leugen.” 
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06.05.11 Vierentwintig europarlementairen steunen initiatief van Frieda Brepoels 

In laatste instantie hadden, op initiatief van Frieda Brepoels, 24 Europarlementairen van alle verschillende 

strekkingen, behalve “de strekking Wilfried Martens”, er bij Herman Van Rompuy, José Manuel Barosso 

en bij Zapatero zelf hun extreme ongerustheid geuit omdat misschien niet alle legitieme politieke partijen 

zouden kunnen meedoen aan de verkiezingen. Ook een groot aantal Europese jongerenorganisaties 

(voornamelijk uit Naties zonder Staat) hadden dit gedaan.  Onder hen de NV-A-jongeren 

 
Kopstukken van Bildu toonden vannacht in Bilbao hun vreugde bij het bekend raken van het vonnis van het 

Grondwettelijk Hof. De Secretaris Generaal van EA, Pello Urizar (r), Oskar Matute (midden) van “Alternatiba” 

en de “onafhankelijken”, Martín Garitano (links) en Aitziber Ibaibarriaga (Efe) 

 

06.05.11 Tasio in Gara 

 
Het Grondwettelijk Hof staat klaar om Bildu dood te slaan. Maar Straatsburg staat klaar om dit te beletten. 

 

06.05.11 Voormalig minister Trillo vind de beslissing van het Grondwettelijk Hof  “TRAGISCH” 

Voormalig PP - minister en “justitiespecialist” (!?) in die partij, Federico Trillo, vind de beslissing van het 

Grondwettelijk Hof tragisch. Hij hoopt dat de Regering niet met ETA gaat onderhandelen. (wat ze 

hoogstwaarschijnlijk al aan het doen zijn!) Maar Trillo geeft de hoop niet op en hij wijst er op dat er nog steeds 

juridische wegen zijn om Bildu alsnog weg te houden van de verkiezingen van 22 mei.  

 
Vraagt Trillo hier om de “zwarte hand” nog eens aan het werk te zetten? Het gebeurde wel vaker dat er op 

gelijkaardige ogenblikken als nu zeer vreemde dingen gebeurden die dan in de schoenen van ETA geschoven 

werden… Uitkijken met Trillo: Als hij zwijgt dan liegt hij nóg! 
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06.05.2011 De twee nachten dat de radicale Partij Bildu geboren werd.  

De start werd gegeven in de ARENAL in Bilbao. Een actie “tegen de klok”  omdat de verkiezingen op til waren.  

 

Termen als “illegaal” en “kandidaten die voor Madrid politiek gecontamineerd waren” dienden tijdens tientallen 

samenkomsten “opgeschoond” te worden. Het leek een onmogelijke karwei…  

“Bildu” werd “EH Bildu” (“Euskal Herria Bouwen”). Alles moest klaar zijn voor de regionale  en de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2011. En dan bleef het wachten op de beslissing van het Grondwettelijk Hof. 

Drie Partijen, EA, Aralar en Alternatiba waren “legaal”. Maar als het Hof ook maar één “politiek bevuild” 

persoon op de lijst vond kon alles in duigen vallen!  

 

 
Bildu Navarra: de krampachtige trek van bezorgdheid was duidelijk.  (Foto: Iñigo URIZ | FOKU) 

 

In werkelijkheid dienden mogelijke kandidaten enkel geschrapt te worden! 

In 2007 dienden, op last van de FSE, 11.700 personen verwijderd te worden. In totaal zou het aantal “bevuilden” 

op 40.000 komen. De groep San Sebastian ging enkele keren in Igeldo eten bij de latere burgemeester Juan 

Karlos Izagirre en dit diende bijna in het geheim te gebeuren. 

Het enige verschil met vroeger was dat de Geheime politie hen niet meer achtervolgde…Enkel nog in de gaten 

hield. 

 
De vreugde in de nacht dat Bildu geboren werd. (Foto: Jon HERNAEZ | FOKU) 
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06.05.21 De kuddes trekken, nu de winter voorbij is, weer de bergen in: 

 

https://youtu.be/Z-LYAPp7LyA   

 

 
 

 

 

Adiskide bat bazen orotan bihozbera, 

Poesiaren hegoek 

Sentimentuzko bertsoek  

antzaldatzen zutena. 

 

Plazetako kantari bakardadez josia, 

Hitzen lihoa iruten 

Bere barnean irauten  

oinazez ikasia.  

 

Nun hago, zer larretan 

Urepeleko artzaina, 

Mendi hegaletan gora 

Oroitzapen den gerora 

Ihesetan joan hintzana. 

 

Hesia urraturik libratu huen kanta, 

Lotura guztietatik 

Gorputzaren mugetatik  

aske senditu nahirik. 

 

Azken hatsa huela  

bertsorik sakonena, 

Inoiz esan ezin diren 

Estalitako egien  

oihurik bortitzena. 

Nun hago ... 

Mijn Vertaling Xalbadorren heriotzean 

 

Ik had een vriend 

met een goed hart 

de vleugels van de poëzie 

met  verzen vol gevoel 

veranderden hem 

 

Zanger op de pleinen 

Vol eenzaamheid 

 

Waar ben je, in welk weiland 

Herder van Urepel 

Langs de hellingen oplopend 

Ben je ontsnapt 

 

Langs het gebroken hek 

Bevrijdde je het lied 

Van alle banden 

voorbij de lichamelijke grenzen 

In een poging vrij te zijn 

 

 

Je laatste adem was 

het meest diepzinnige vers 

Nooit zal men het kunnen zeggen 

Een echt geheim 

De hardste schreeuw 

Hard… 

 

 

https://youtu.be/Z-LYAPp7LyA
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07.05.21 Oude gewoontes nieuwe gebreken 

Noticias de Gipuzkoa komt met een hoofdartikel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildu met o.a. Maddalen Iriarte (L) en Oskar Matute (M) in Bilbao. En Jone Goirizelaia (2
de

 van links) de 

advocate van de radicale Basken. Foto: Oskar González 

 

Tien jaar na de reddingspoging mag gezegd worden dat EH Bildu zich bevestigd heeft als een acteur van het 

hoogste niveau binnen de Baskische politiek. Eerder zorgde de Partijenwet (Ley de Partidos) voor een verbod 

van een radicaal Baskische partij. Enkel partijen als de Sociaaldemocratische “Eusko Alkartasuna”, de 

Marxistisch Internationalistische “Alternatiba”  en/of de Socialistische independentistische “Sortu” mochten 

meedingen in verkiezingen. In Navarra was er nog een aparte zoetwaterpartij, “Geroa Bai” “Ja naar de 

Toekomst” geleid door Uxue Barkos.  

De enige persoon die dit “allegaartje” kon samenbrengen en samenhouden, Arnaldo Otegi, werd jaren in de 

gevangenis gehouden. 

   
08.05.21 De Catalaanse republikeinse partij ERC wordt het moe te blijven hopen. 

Pere Aragonès ergert zich aan het gebrek aan daadkracht bij de partij  “Junts per Catalunya”.  Hij kondigt, 83 

dagen na de verkiezingen, aan op zijn eentje te gaan regeren.  

 

 
 

Pere Aragonès met de belangrijkste leiders van zijn partij, Esquerra Republicana.  Foto: M. F 

Jordi Sànchez, de vorige  president van de Nationale Catalaanse Assemblee (ANC) kan niet regeren omdat hij in 

de gevangenis zit.  

De Catalanen moeten stoppen met discussiëren over het plaatsen van punten en komma’s bij het 

samenbrengen van partijprogramma’s.    
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08.05.21 De Baskische Politie Ertzaintza treedt hard op tegen ERNAI in Bilbao 

Zeven activisten gearresteerd en twee worden het ziekenhuis in geslagen. 

       
Foto: Oskar Matxin Edesa | FOKU) 

Dit is GEEN archiefbeeld! 

Ze waren met een paar honderd en het is natuurlijk leuk meppen op die jeugd. 

In Bilbao werden er 7 meegepakt en in Gasteiz één. Tegen 5 uur in de morgen mochten ze “beschikken”. Eentje 

werd voor verzorging weggebracht. 

Het ging nochtans over een vreedzame tocht.  

  

  
 

Het kloppen was begonnen bij het naderen van “Sabin Etxea” het partijgebouw van de PNV in Bilbao. 
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08.05.21 Enkele jaren geleden verwijderden jongeren uit Gasteiz straatnaamborden van Franco-aanhangers 

Enkele jaren geleden ERNAI 03.02.17  

Tijdens de Francodictatuur werden medewerkers aan het verderfelijk bestel dat verantwoordelijk was voor 

75.000  doden beloond met een naam van een straat of een plein. Enkel in Baskenland – Navarra beginnen die 

namen voor en na definitief te verdwijnen (*). In de hoofdstad van Euskadi, Vitoria – Gasteiz beloofde de 

jongerenorganisatie Ernai enkele weken geleden dan maar zélf aan de verwijdering te beginnen. Vandaag 

begonnen ze eraan! Ook omdat de burgemeester, Gorka Urtaran, een PNV’er (die door de PP nochtans “van 

Bildu” genoemd wordt) er niets aan wilde doen. Burgemeester Urtaran noemde als voorbeeld zijn voorganger, 

José Lejarreta (burgemeester tussen 1941 en 1943) die “een goede persoon was die veel goede dingen deed voor 

zijn stad”. Hij stelde voor om bij sommige plaatsnaamborden méér gegevens over de betreffende persoon te 

voegen. Een soort “curriculum vitae”! 

 

     

 

 
ERNAI verwijderde vandaag borden en legde ze op de stoep bij de partijzetel van de PNV waartoe ook de 

burgemeester hoort. 

https://youtu.be/gJ7y9VPgmEs 

 

“We kunnen niet toelaten dat de Francodictatuur in bescherming genomen wordt. Niet in Gasteiz en evenmin 

ergens anders. Er bestaat geen enkele rechtvaardiging om figuren te blijven herdenken die de Dictatuur 

ondersteunden” aldus Urnai.  

 

(*) Ook in Madrid verdwenen er het voorbije jaar straatnamen van “Franquisten”. Maar hier stond wél de 

toenmalige “Communistische” burgemeester, Manuela Carmena, achter dit initiatief!  

 

 

 

https://youtu.be/gJ7y9VPgmEs
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08.05.21 In “Frans Baskenland”  overlijdt Mixel Berhokoirigoin, één van de “ambachtsmannen van de Vrede”. 

Hij werd slechts 69 jaar. 

 
“Het Verleden scheidt ons, de Toekomst verplicht ons te verenigen” 

 

Mixel Berhokoirigoin was één van de activisten – syndicalisten uit Iparralde [Noordelijk (Frans) ] Baskenland 

die actief werden nadat ETA, in 2016, de wapens neerlegde.  Hun strijd  was vreedzaam en richtte zich tegen de 

Spaanse en de Franse Regeringen.    

Hij was medestichter van het Boerensyndicaat ELB en één van de belangrijkste vertegenwoordigers 

ervan.  

In 2016 werd hij, samen met een aantal andere activisten, gearresteerd en gedurende enkele dagen opgesloten. 

 

08.05.21 Op hun 2de Congres kreeg het Bestuur van EH Bildu een ruime steun.  

Coördinator Arnaldo Otegi kreeg 88 % van de stemmen achter zijn naam. 

Het Congres gebeurde “telematisch” in februari. De verkiezingen vonden nu plaats op de tweede dag van het 

Congres.  

6,65% stemde tegen, 4,86% blanco.  

Garikoitz Mujika werd Directeur – Generaal. Andere functies gingen naar Pello Otxandiano,  Larraitz Ugarte, 

Sonia Jacinto.  

 

 
Gorka Elejabarrieta, Senator, werd Directeur Internationale Relaties. (eigen foto EP enkele jaren geleden) 
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08.05.21 De Nar, Aznar, omschrijft Pablo Iglesias als “plunderaar die als slachtoffer wil doorgaan”.  

Voormalig President van Spanje, de Nar Aznar, roept juichend op “de krachten van uiterst rechts te verenigen”.   

Hij doet dit naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van Isabel Díaz Ayuso de voorbije 4
de

 mei en nadat 

Iglesias de politiek verliet.  

 
José María Aznar en Pablo Iglesias. 

 

Behalve voor de verkiezingsoverwinning in Madrid is hij ook gelukkig door de slechte resultaten van Links en 

meer bepaald die van Pablo Iglesias die hij “plunderaar,” noemt .  

Iglesias was nochtans vicepremier in de Spaanse Regering en is daardoor een goedkoop slachtoffer voor de Nar. 

 

In één van de reacties van lezers wordt Aznar “papa fascista” genoemd. 

 

Pablo Iglesias laat weten al zijn functies neer te leggen. Zowel die in de politiek als in de partij Podemos. Vooral 

het feit dat hij behandeld wordt als de meest gemene schurk van Spanje zit hem hoog. 

Hij zit sinds 78 in de politiek en was vicepremier in de huidige Spaanse Regering… 

 

 

10.05.21 Vanaf  1 oktober zijn de gevangenissen in Baskenland overgedragen aan de Baskische Regering. 

Klinkt super - democratisch maar daarmee wordt eindelijk de Wet toegepast. De Catalaanse Socialistische 

Minister, Miquel Iceta i Llorens is daarvoor speciaal naar Baskenland gekomen (*). Toch wordt nu enkel de Wet 

toegepast. Eindelijk.  

Baskenland heeft 3 moderne en minder moderne gevangenissen:  Martutene, Basauri en Zaballa. 

 
 

Het akkoord werd ondertekend door de politici Josu Erkoreka, (Baskisch vice lehendakari), Miquel Iceta, en 

Olatz Garamendi, Baskisch  minister van Veiligheid.  

Dit alles stond 41 jaar geleden al in het Statuut van Gernika!!! Toch vinden “democraten” van PP en Cs 

dat dit niet zou mogen gelden voor de ETA-gevangenen.   

(*) Maar ook om eens te genieten van de Baskische Keuken…  

 

https://www.huffingtonpost.es/news/isabel-diaz-ayuso/
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10.05 1981 De “Zaak Almería”  40 jaar geleden 

In Spanje leken criminele daden van de “jonge democratie” veel op die van de Dictatuur . 

In mei 1981 beslisten drie jonge bedienden een reis te ondernemen van Santander naar Almería, om de Eerste 

Communie bij te wonen van een broertje van een van hen, Juan Mañas, geboren te Pechina (Almería). 

 
 

Met een paar dagen verschil pleegde ETA, elders in het land, een aanslag op de wagen waarmee luitenant-

generaal Joaquín Valenzuela op weg was. Hij was bevelhebber van “het militaire kwartier van de Koning”. Hij 

werd heel zwaar gewond. Zijn drie begeleiders, luitenant-kolonel Guillermo Tevar, onderofficier Antonio 

Nogueira en soldaat Carlos Rodríguez, overleefden de explosie niet. 

 

De daarop volgende dagen organiseerde de Guardia Civil een klopjacht en werden meer dan 100 arrestaties 

verricht, waaronder 70 leden van Herri Batasuna, die een openbaar ambt uitoefenden, en twee militanten van 

ETA.  Ángel Rekalde raakte daarbij zwaar gekwetst terwijl  Fernando Anzizar, na een vuurgevecht, eveneens 

werd ingerekend 

 

Het lot wilde dat de wagen waarmee de 3 vrienden naar het communiefeest reden Puertollano (Ciudad Real), in 

panne viel. Zij huurden een andere wagen, een Ford Fiesta, om hun reis verder te zetten. Een buur van het 

verhuurkantoor had net voordien de foto’s van de daders van de aanslag op luitenant-generaal Joaquín 

Valenzuela op televisie gezien. Vond hij het voorval verdacht of verwarde hij de gezichten van Mañas, Montero 

en Cobo met die van de daders? Hij noteerde de nummerplaat en verwittigde de Guardia Civil. Op bevel van 

luitenant-kolonel Carlos Castillo Quero, hielden agenten van de “Benemérita” (de “Verdienstelijken”,  een 

koosnaampje voor de Guardia Civil) een ware klopjacht op de drie verdachten, die kort daarop gearresteerd 

werden in een winkel te Roquetas de Mar.  

 

Drie uren later waren ze alle drie dood!  

 

Hun lijken werden op 10 mei 1981 gelokaliseerd in de Ford Fiesta, doorzeefd met kogels en verkoold. Dezelfde 

dag nog, 10 mei 1981, werd een officieel communiqué de wereld in gestuurd met de vermelding dat de drie 

gezochte terroristen van de aanslag op luitenant-generaal Joaquín Valenzuela gedood waren.  Volgens één 

van de vele officiële versies werden 3 jonge, vermeende terroristen, gearresteerd op de baan Roquetas de Mar-

Gérgal, Ze zouden overgebracht worden naar Madrid; Het Ministerie van Binnenlandse Zaken voegde er nog aan 

toe dat de drie jongeren gewapend waren, ze geen papieren op zak hadden,  ze betrokken waren in een 

verkeersongeval en het leven lieten toen de Guardia Civil op de banden schoot omdat ze wilden vluchten.  

 

Juan José Rosón, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, herhaalde die versie voor een parlementaire 

commissie, hoewel de kranten de slachtoffers al beschreven hadden: “De lijken die teruggevonden werden, 

waren gruwelijk verkoold, zonder handen en voeten, met zichtbare gaten van kogelinslagen in romp en 

gezicht.”  

       

Een andere versie was dat zij met hun wagen in een afgrond gereden waren en dat, op het ogenblik dat ze uit de 

wagen wilden kruipen, de wagen ontplofte. Maar onderzoek wees uit dat de wagen enorm veel gaten van 

kogelinslagen vertoonde vooral in de onmiddellijke omgeving van de brandstoftank. De autopsie toonde ook aan 

dat de jongeren veel vroeger overleden waren dan het tijdstip waarop de wagen in brand vloog. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
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10.05 1981 De “Zaak Almería”  40 jaar geleden 

Ongeveer 3 jaar later, In januari 1984, ontving de familie van Juan Mañas een anonieme brief van een Guardia 

Civil waarin het werkelijke relaas te lezen was. In die bewuste brief stond te lezen hoe luitenant-kolonel Carlos 

Castillo Quero en verscheidene van zijn manschappen de drie jongens naar een oude kazerne in Casafuerte, iets 

verder weg van Almería, richting Motril, versleept hadden. Daar waren ze op een beestachtige en wilde manier 

gefolterd, in oude dekens gewikkeld en in hun eigen auto teruggelegd. Met het geld van de slachtoffers hadden 

ze benzine gekocht waarmee ze de auto overgoten hadden. Daarna werd een salvo van meer dan 30 kogels 

afgevuurd, tot de wagen in brand vloog. 

 

Luis Cobo Mier: Geboren te Santander, 29 jaar en werkzaam als bediende bij Aceriasa (Santander). Vermoord 

op 10 mei 1981 (Almería) en begraven in Santander. 

Luis Montero García: Geboren te Salamanca, 33 jaar en werkzaam als bediende bij Fyesa (Boo de Guarnizo). 

Vermoord op 10 mei 1981 (Almería) en begraven in Muriedas. 

Juan Mañas Morales: Geboren te Almería, 24 jaar en werkzaam als bediende bij Feve (Santander). Vermoord op 

10 mei 1981 (Almería) en begraven in Pechina (Almería).            

 

Een brief, waarin een anonieme auteur verscheidene namen en familienamen van de daders noemt, en 

verscheidene huiveringwekkende details over het lot van de drie jongeren, heeft de daders van deze brutale 

gebeurtenis eindelijk voor de rechter gebracht. Dat wil zeggen, slechts 3 van de 11 daders (medeplichtigen) 

werden voor de rechtbank gedaagd.  

 
 

Het Hooggerechtshof veroordeelde luitenant-kolonel Carlos Castillo Quero tot 24 jaar cel. 

Luitenant Gómez Torres, en nog een paar andere beulen, kregen 15 jaar cel en de Guardia Civil Fernández 

Llamas 12 jaar. De bezwarende omstandigheid van 3 moorden heeft er toe geleid dat zij uit het corps werden 

gezet.  

Luitenant-kolonel Carlos Castillo, was de hoogste in rang van de “Benemérita” (de “verdienstelijken”) in 

Almería, en werd in 1985 opgesloten in de gevangenis van Guadalajara. 

Het gerechtelijke onderzoek was een aaneenschakeling van onregelmatigheden en gespannen situaties. De 

advocaat, Darío Fernández, die de familie verdedigde werd met de dood bedreigd en moest onderduiken. Hij 

hield zich geruime tijd schuil in een grot. Na de rechtszaak bleven nog heel wat vragen onbeantwoord.  

Castillo Quero werd in 1992 vrijgelaten, na ¾ van zijn straf uitgezeten te hebben. Hij overleed op 4 april 1994. 

In de anonieme brief aan de familie werden de namen genoemd van o.a. een sergeant en twee Guardia 

Civiles die de “werkelijke moordenaars” waren hoewel niet één van hen veroordeeld werd. Ook 

waren de slachtoffers vooraf vreselijk geslagen en gefolterd. Daarna was één pistoolschot voor elk 

voldoende om ze te doden.  
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10.05 1981 De “Zaak Almería”  40 jaar geleden 

 

        
 

Juan José Rosón, in die periode Minister van Binnenlandse Zaken, bleef zijn corps verdedigen hoewel de 

Spaanse pers schreef dat “de lijken verschrikkelijk verbrand waren, geen benen en geen armen meer aan hun 

lijf hadden en kogelinslagen over het hele lichaam en in het gezicht”.  

 

12.05.21 In Catalonië staat er een Independentistische regering aan te komen.  

 
foto: ©Photo by Külli Kittus on Unsplash 

 

Nadat bij de laatste verkiezingen, op 14 februari,  3 “separatistische”  of independentistische Catalaanse partijen 

een meerderheid haalden ontbrak er enkel nog een akkoord  om samen te regeren. Dat schijnt nu te lukken!  

De partij Esquerra Republicana de Cataluña  (Linkse Republikeinen ERC) de centrumpartij “Junts x Catalunya” 

(“Samen voor Catalonië”) en de anarchistische “Candidatura d'Unitat Popular” (CUP) gaan ze het nu wagen 

samen een Regering te vormen.  

Er moet enkel nog een strategie komen waarbinnen iedereen zich thuis voelt.  

 

 

 

http://cup.cat/
http://1.bp.blogspot.com/-DuVn9ZX57as/TcpwMOOwf3I/AAAAAAAAKVc/JY0YHN5B_wM/s1600/caso+almeria+1+.jpg
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210510/cuatro-decadas-del-caso-almeria-torturados-hasta-la-muerte-tras-ser-confundidos-con-militantes-vascos


150 
 

 

 

12.05.21 DE VRIENDEN VAN DOORBRAAK boden dit aan: 

De huidige sleutel tot de vorming van een nieuwe regering in Catalonië is net de strategie die gevolgd moet 

worden om de onafhankelijkheid te bereiken. Elk van de drie partijen heeft eigen belangen en de strategische 

lijnen om de onafhankelijkheid te bereiken lopen uiteen. Bij de onderhandelingen gaat het erom het 

machtsevenwicht te vinden in de Catalaanse instellingen: de Generalitat (regering) en het Parlament. 

Vandaag ligt er een nieuwe ‘instelling’ op tafel, de jonge Consell per la República. De drie partijen moeten nog 

uitmaken hoe deze ‘raad voor de republiek’ wordt bestuurd en welke werkelijke macht ze zal krijgen. 

Beleid van verzet 

De nieuwe regering moet een ‘gezamenlijke strategie’ voor ten minste zes jaar uitwerken. In de eerste plaats 

moet zij het eens worden over een strategie voor het verkrijgen van amnestie voor de negen politieke 

gevangenen, ballingen en de slachtoffers van de Spaanse juridische repressie. De beslissing over eventuele 

amnestie ligt momenteel in handen van de centrale regering in Madrid. De nieuwe Catalaanse regering moet 

vanuit het politieke verzet werken aan het herwinnen van de vrijheden die Catalonië de afgelopen jaren – sinds 

het referendum op 1 oktober 2017 – heeft verloren. 

Vreedzame strijd en politieke strijd 

Bovendien moet de nieuwe regering, als zij op middellange termijn onafhankelijkheid wil realiseren, een 

scenario van vreedzame politieke strijd uittekenen, om zowel in Spanje als internationaal het terrein klaar te 

maken opdat referendum over het recht op zelfbeschikking een datum krijgt en dat de uitslag ervan effectief zal 

zijn. Schotland en de Faeröer-eilanden zijn momenteel op weg naar op zelfbeschikking en zouden een voorbeeld 

kunnen zijn voor de nieuwe regering. 

 

Geostrategie, geopolitiek en veiligheidsbeleid zijn van fundamenteel belang voor het consolideren van een 

nieuwe staat 

 

De drie onafhankelijkheidspartijen in het parlement, zouden een gezamenlijke strategie moeten kunnen vinden. 

In Catalonië zijn er in de loop van de geschiedenis altijd goede strategen geweest in verschillende disciplines. Er 

zijn er geweest op politiek, diplomatiek en militair gebied, die ten dienste zijn gesteld van zowel Catalaanse als 

andere staten. Geostrategie, geopolitiek en veiligheidsbeleid zijn van fundamenteel belang voor het consolideren 

van een nieuwe staat in de wereld. Als de regering van Catalonië onafhankelijkheid nastreeft, moet zij in de 

volgende legislatuur in al deze domeinen aan het werk. 

De tijd dringt 

Afgezien daarvan – maar niet minder belangrijk – zijn de Catalaanse burgers zich er tegenwoordig terdege van 

bewust dat zij een gezondheids-, sociale en democratische crisis doormaken. Zij eisen dat er snel een uitvoerende 

regering wordt gevormd die oplossingen biedt voor hun dagelijkse behoeften. Bijgevolg moet de vorming van 

die regering een prioriteit zijn met de natuurlijke uitkomst van de stembusgang. 

Een eventuele unionistische regering 

Indien er uiteindelijk geen akkoord komt tussen de drie krachten, dan zullen zij de meerderheid van de 

onafhankelijkheidsbeweging verontwaardigd achterlaten. Dan zullen er nieuwe verkiezingen moeten komen, die 

opties geven aan een eventuele unionistische regering. De drie onafhankelijkheidspartijen dragen een grote 

verantwoordelijkheid voor de toekomst van Catalonië. 

 

14.05.21 De Catalaanse club Levante UD (Valencia) deelt sneer uit aan FC Barcelona:  

 
"Normaal dat we niet uitgenodigd worden" 

Levante kon verrassend de punten thuishouden tegen Spaanse titelkandidaat FC Barcelona. Daardoor wordt het 

nu wel heel moeilijk om de titel nog te pakken. Bij Levante moesten ze eens goed lachen met Messi en co. 

Na een felbevochten strijd en veel doelpunten, deelden Levante en FC Barcelona de punten met elkaar. 3-3 werd 

het op het veld van Levante, en de titeldroom van de mannen uit Barcelona lijkt nu volledig weg te zijn. Met een 

wedstrijd meer staan ze momenteel op één punt van leider At. Madrid. Barça speelt dit seizoen nog twee 

wedstrijden in de competitie. Dat wordt moeilijk dus… 

Door gelijk te spelen tegen Barça, pakten ze bij Levante acht punten af van de top 3 in Spanje. “Niet moeilijk dat 

ze ons niet uitnodigen voor de Super League”, klonk het op het Twitteraccount van Levante. 

Voetbal, politiek voor niet-geïnteresseerden in “politiek”. 
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14.05.21 Emotionele overdracht van stoffelijke resten van 2 slachtoffers van de Francodictatuur. 
De Regering van Navarra heeft de resten van 2 slachtoffers van de Francodictatuur overgedragen aan de 

familieleden. Het gaat om Agustin Joaquin Arroyo en Tomas Salinas, beiden van Pamplona, die indertijd 

geëxecuteerd werden in Etxalaz en Eguesibar. Vooraf hadden ze verschillende maanden in de gevangenis van 

Pamplona gezeten.  

 
 

Carmen Salinas kreeg de kist met de resten van haar vader, Tomás Salinas, slachtoffer van de “Staatsgreep” van 

1936  (Foto GOBIERNO DE NAFARROA) 

Volksvertegenwoordiger, Ana Ollo, van Navarra, was, zoals zo vaak, aanwezig op de plechtigheid. 

 

15.05.21 In Lleida, Catalonië, worden Spaanse vlaggen in brand gestoken… 

Dit als protest tegen de opsluiting van Pablo Hasél (die vandaag 3 maanden in de cel zit) en als protest tegen de 82 jaar 

zonder democratie (zoals op het spandoek staat)…   

Officieel werd hij opgepakt voor  “verheerlijking van terrorisme”. Dit is de vaste term als hen niets beters invalt.   

 
Er kwamen “ongeveer medio millar” manifestanten opdagen. “millar” = “duizendtal”. “Medio millar” = “een 

half duizendtal”. “ongeveer een half duizendtal”. Deze terminologie wordt gebruikt als er veel minder volk 

komt dan gehoopt /verwacht. “ongeveer een half duizendtal =  + driehonderd…  

 

Slogans waren “Steek het fascistisch regime in brand”.  

Wat in brand gestoken werd was dat spandoek en Spaanse vlaggen.   
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17.05.21 Regeringsakkoord in Catalonië! ERC en JxCat vormen een regering richting onafhankelijkheid! 

“Esquerra Republicana de Catalunya” (de Catalaanse Republikeinen) en JxCat (“Samen voor Catalonië”) komen 

tot een princiepsakkoord om een Catalaanse coalitieregering te vormen.  

 
Pere Aragonès (L) en Jordi Sànchez van JxCat sloten een princiepsakkoord om samen een Catalaanse 

coalitieregering te vormen. ERC komt op Binnenlandse Zaken en levert de premier omdat ze de grootste 

partij werden!  (Foto: Lluis GENÉ/AFP) 

Beiden kwamen op een persconferentie uitleg geven. 

De partijen die radicaal voor onafhankelijkheid (én voor amnestie) gaan haalden samen 52 % van de stemmen. 

Ze verklaren beiden voor een “vreedzame confrontatie” te gaan.  

Ze verontschuldigden zich dat het “allemaal zo lang geduurd had” met als reden dat “we een pluriform Volk 

zijn”. 

 

 

18 05 21 Het Grondwettelijk Hof geeft Navarra groen licht na een rechtsgeding van 6 jaar. 

De aanleiding tot dit rechtsgeding kwam van Vox en de Partido Popular die steeds in beroep gingen tegen zaken 

als de Wet tegen de Politieke Misdrijven (door Madrid en tegen Navarra) de Wet voor het Herstel van 

Politiemisbruik, Genoegdoening van Slachtoffers etc… 

                      
De toenmalige presidente van Navarra, Ujue Barkos, begroet, tijdens een officieel huldebetoon in 2017 de broer 

van José Miguel Etxeberria, “Naparra”, die spoorloos verdween (L) en de broer van Germán Rodríguez, die in 

1978 op straat door de Politie werd doodgeschoten tijdens de opening van de San Fermínfeesten in Pamplona. 

De presidente van Navarra, Barkos, zorgde in 2017 al voor steun aan familieleden van “Naparra”, van Mikel 

Zabalza en van Germán Rodríguez. Alle drie kwamen ze op de lijst “Slachtoffers van Politiegeweld”. 
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18 05 21 Gelijkaardige wetten zorgden eerder al in Baskenland voor conflicten met Madrid.  

Die officiële lijst van “Víctimas de Abusos Policiales” – “Slachtoffers van misbruik van Politiegeweld” kwam 

tot stand tegen de wil in van partijen als PP en Vox die aan de kant van de trekker stonden.  

Op dit ogenblik wordt gezocht naar gelijkaardige schandalen uit de periode 1978-99. Er wordt verwacht dat er 

816 zaken in Navarra en 4.113 in Euskadi weerhouden gaan worden.  PP en Vox vinden dit aantal natuurlijk 

verwerpelijk. Ook het Grondwettelijk Hof wijst die aantallen af.  

 

 

18 05 21 Navarra kan de slachtoffers van staatsgeweld  erkennen en vergoeden.  

Het groene licht hiervoor komt er na een rechtsgeschil dat 6 jaar duurde en dat in die periode al een keer 

geannuleerd werd. De beschuldiging luidde “politie-misbruik” maar ook “staatsgeweld”.   

Eerder gebeurde dit al in Euskadi.  

De Regering van Navarra maar ook “Egiari Zor” toonden hun “tevredenheid”.  

Wat nog ontbreekt is een lijst over folteringen, zoals dat in Euskadi gebeurde, maar het komt er aan.   

 

18.05.21 Gaan ze Josu Urrutikoetxea Bengoechea, “Josu Ternera”, dan toch nog de doos in draaien? 

Josu Ternera zorgde er mede voor dat de huidige “vrede” tot stand kwam.  

Maar je hebt een probleem als de tegenstander geen vrede wil! De Spaanse Bloedraad wil de strafvervolging 

herroepen. Rechter Santiago Pedraz staat, samen met de Guardia Civil, klaar om Urrutikoetxea terug de bak in te 

draaien… 

Het is nu nét die Guardia Civil die uitgevonden heeft dat Urrutikoetxea op 6 mei van dit jaar lid was van ETA 

politico-militar hoewel daar (natuurlijk) geen documentatie over bestaat. 

 

Madrid heeft wel een probleem: Ternera is in Frankrijk en die leveren hem niet uit, al was het maar omdat 

de huidige vrede er dankzij hem kwam. De straf die hij in Frankrijk opliep, in 2010 en 2017, gaat niet meer 

opnieuw opgerakeld worden.   

 

 
Josu Ternera in Parijs december ll.  

 

Urrutikoetxea Bengoechea kwam in beeld in 1987 toen hij betrokken was bij de aanslag op de  woonkazerne, 

“casa – cuartel”, van de Guardia Civil in Zaragoza. Daarbij kwamen 11 personen om. Nadien werden ook geen 

families van Guardias meer ondergebracht in de kazernegebouwen.   

 

Omdat Parijs niet meer optrad tegen Ternera diende Madrid een nieuwe klacht tegen hem in. “Ze wilden hem 

voor de Rechtbank brengen voor “misdrijven van schending van de menselijkheid”.  

Ze vinden het uit waar je bijstaat… 

 

Uiteindelijk aanvaardt de Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional, dat Josu Ternera geen enkele 

connectie heeft met de aanslag tegen de industrieel Luis Hergueta, waarvoor Spanje eerder de uitlevering 

eiste!  
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De nieuwe Regering van Catalonië 
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18.05.21 Jordi Sànchez noemt het Catalaans regeerakkoord een grote overwinning.  

 

“De repressie heeft ons niet klein gekregen” 

 
Foto: Sergi Alcàzar 

 

De Secretaris-Generaal van de partij “JUNTS” (“SAMEN”), Jordi Sànchez (Barcelona, 1964), verbergt zijn 

tevredenheid niet nadat zijn partij tot een akkoord kwam met de Catalaanse Linkse Republikeinen, ERC. 

Jordi Sànchez zit nog steeds in de gevangenis (van Lledoners) vanwaar hij de gesprekken kon volgen. “We 

hebben de effecten van de repressie kunnen overstijgen”… 

“Puigdemont heeft een fundamentele rol maar hij zal zich niet mengen in de Regering”. 

  
21.05.21 Aznar adviseert de Politieke Gevangenen dat wie de eenheid van Spanje aanvalt daarvoor zal betalen!  

 

 
 

José María Aznar op het IVde Congres CEAPI - Foto: EFE 

¡Wat een knapperd!  

 

Hij bekritiseerde natuurlijk de huidige Regering in Madrid en hij zag dat van die immigranten in Ceuta 

natuurlijk allemaal “al lang aankomen”.  

 

 
 

Koning Felipe VI kwam het Congres sluiten. 
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21.05.21 Het doodgezwegen verleden van de voetbalclub Osasuna (*) Pamplona 

Ter gelegenheid van de 100
ste

 verjaardag van de voetbalvereniging van Pamplona worden de leden van Osasuna 

(“Gezondheid”) die in 1936 te lijden hadden onder de Spaanse repressie geëerd.  

Er werd aan de korte plechtigheid deelgenomen door o.a. leden van de Regering en het Parlement van Navarra. 

. 

(Foto: Jagoba MANTEROLA/FOKU) 

De plechtigheid, geleid door Bingen Amadoz, was vooral sober. Hij herinnerde eraan dat indertijd zelfs de 

uitrusting van de spelers op een brandstapel terechtkwam. Net als nu was het een rode uitrusting… 

Behalve Mikel Huarte, die het verleden had onderzocht, verwelkomde hij ook de familieleden van Enrique 

Cayuela die indertijd tijdig de benen kon nemen richting Chili. 

De huidige Voorzitter van de club, Luis Sabalza, maakte een vergelijking tussen de heroprichting van 1920 en in 

2014 toen hijzelf het roer overnam. De club was op sterven na dood maar met dezelfde historische waarden van 

bij de oprichting lukte de nieuwe start!  

 

* Osasuna “Gezondheid” 

In de beginjaren van het Europees voetbal in verschillende reeksen (Liga, Beker, …) las een jonge Mart Smeets 

de lotingen voor op de Nederlandse Radio.  

Toen de naam “OSASUNA” voorbijkwam moest Mart even denigrerend lachen: “Osasuna! Waar mag dát in 

godsnaam wel liggen”? vroeg hij zich af. Osasuna is Baskisch voor “gezondheid”, een gepaste naam voor een 

voetbalclub. Dat wist Mart niet. Hij gaf de voorkeur aan Nederlandse clubnamen als “Go Ahead Eagels” 

(Deventer) en “Enschedese Boys”…    

 

21.05.21 Puigdemont, Comín en Ponsatí vragen EU GEEN tijdelijke opheffing van hun immuniteit.     

De verdediging van de Europarlementairen, Carles Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí    heeft wél een 

verzoekschrift ingediend tot integrale vernietiging van de beslissing  van het Europees Parlement waarbij de 

immuniteit werd opgeheven. 

 
Zij worden o.a. bijgestaan door Paul Bekaert. 
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23.05.21 Het “stadje” Vitoria -Gasteiz werd 41 jaar geleden uitgekozen als “REGERINGSZETEL”    

Om dit te herdenken hesen burgemeester Gorka Urtaran en Baskisch “president” – “lehendakari”, Iñigo 

Urkullu, gisteren de (Baskische) vlag aan het Regeringsgebouw in de Wijk ZABALGANA.  

 

 
 

GASTEIZ kreeg 42 jaar geleden die Regeringszetel toegewezen.   

 

 

24.05.21 Catalaans President Pere Aragonès eist “Amnestie” op als algemene maatregel!  

Hij wil dat binnenkort voorleggen aan Spaans Premier Pedro Sánchez. 

 

 
 

Regeringspresident Pere Aragonès in het Catalaanse Parlement. (foto:Alberto ESTÉVEZ / POOL-AFP) 

 

Aragonès gaf ook aan dat hij contact zou opnemen met Spaans Premier, Pedro Sánchez,  om de “prioriteiten” 

vast te leggen.   

Ze zullen snel beginnen met “independencia” te eisen.   
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27.05.21 Het O.M. vraagt ontzetting en een geldboete voor Quim Torra voor burgerlijke ongehoorzaamheid  

Madrid vraagt een geldboete van 300.000 € na een tweede klacht van ongehoorzaamheid door de ex-president 

van Catalonië, Quim Torra,. 

 

Hij had (eerder) een pancarte van het balkon van het Catalaanse Parlementsgebouw, Generalitat, en een boel gele 

strikken moeten verwijderen. 

 

 
 

Quim Torra, nadat hij tot een jaar en 8 maanden “onbevoegd” verklaard werd.. (Pau BARRENA/AFP) 

 

Torra trok zich van al de dreigementen vanuit Madrid niets aan ook al werd een boete uitgeschreven van 100 

euro’s per dag gedurende 10 maanden. 

Het O.M. beschuldigt hem eveneens van ongehoorzaamheid voor zijn uitdagende en halsstarrige niet-nakoming 

van het bevel tot verwijdering van de pancarte en de gele linten als eis tot vrijlating van politieke en verbannen 

gevangenen aan de gevel van het Catalaanse Regeringsgebouw, “Generalitat”. 

In september 2020 trok Torra zich terug als President van de Catalaanse Regering, niet zonder eerst een 

duidelijke en uitdagende persnota te verspreiden waarin hij zijn intentie bekend maakte niet één bevel op te 

zullen volgen.   

Het Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sprak over een obstructieve en duidelijk onhandelbare 

houding.  

 

29.05.21 Als je niet het recht hebt de waarheid te vernemen… 

 

 

 

 

 
 

Idoia Zabalza, Fermín Rodríguez en Eneko Etxeberria (foto: Javier Bergasa) 

Alle drie hebben ze een broer die vermoord werd. Zij waren 21, 20 en 17 jaar toen dit lot hen trof... 

Bij Zabala en Rodríguez waren de daders Spaanse politiemannen. De broer van Rodríguez verdween van de 

aardbodem.  

In de Wet “Ley Foral 16/2019” spreekt het Grondwettelijk Hof  van “Daden politiek gemotiveerd door groepen 

van extreem rechts of uitgelokt door openbare functionarissen De drie familieleden vragen zich terecht af  hoe 

deze wet verwezenlijkt zal worden! Voor Fermín Rodríguez is het allemaal te lang geleden.  

 


