
L'MDT (Moviment de Defensa de la Terra), vol fer pública la seua
 solidaritat    i suport a l'alcalde Jordi Sebastià i al poble de Burjassot. Aquesta nit 
trobaran una concentració feixista, convocada per España 2000 i el Grup d’Acció 
Valencianista (GAV) a les portes de l’Ajuntament i quan vaja a començar el Ple.

La concentració compta amb el recolzament del PP que, com moltes altres vegades, 
es llevarà la careta de partit de seny i ordre per a romandre al costat dels que sempre 
han servit el sistema, a cara descoberta o d’amagat, amb els suports que els ha calgut.

Es tracta d’una campanya organitzada a l’estil de les que feien quan les seues 
mentides no trobaven el suport de les urnes, i els assetjaments característics del que 
han anomenat Batalla de València es combinaren amb els atacs violents amb ús de 
bombes i pistoles. Jordi Sebastià és el seu nou pretext.

Es el mateix que li feren al Vicent Andrés Estellés, el poeta de Burjassot i de tot el 
poble català que hagué d’aguantar amb coratge els atacs feixistes, que continuat fins i 
tot després de la seua mort.

És el mateix que li feren al nostre estimat Guillem Agulló, antifeixista i militant de 
Maulets que aquesta mataren quan només tenia 19 anys, ara en fa 2o. Els seus 
assassins tingueren la cobertura de les organitzacions que hui es concentraran a 
Burjassot, amb l’autorització de Delegació de Govern. Sempre han fet el treball brut, 
com hui, i sempre han comptat amb el suport de gent com la que els informà d’on era 
Guillem per què l’anaren a buscar, o del PP que, no fa molt, ha justificat públicament 
el seu assassinat. De la gent que, hui, estarà al costat del feixisme i front a la llibertat.

Front l’obscurantisme i la por, estarem els i les que defensem la llibertat del País 
Valencià i el seu Dret a Decidir el seu futur.

Si agredeixen a ú ens agredeixen a tots i a totes.

Visca la Terra.

Moviment de Defensa de la Terra.


