Comunicat del Partit Carlí de Catalunya
La detenció de Rodolfo Eduardo Almirón Sena a la localitat de Torrent (València) ha
posat demanifest l’especial protecció política que reben a Espanya determinats
criminals. Almirón ha romàs a Espanya des del 1975. Ara, una ordre internacional
d’extradició del Jutjat Nacional en lo Criminal i Correccional Federal núm. 5 de
Buenos Aires, pels delictes d’associació il·lícita i doble homicidi comès en els anys
setanta, ha fet possible la seva detenció.

Rodolfo Eduardo Almirón Sena, conegut dirigent de la Triple A (Aliança
Anticomunista Argentina) de López Rega, ex sotscomissari de la Policia Federal
Argentina apartat del servei per la seva relació amb la delinqüència organitzada, ex
cap de seguretat d’Aliança Popular i ex guardaespatlles Manuel Fraga Iribarne, va
participar el 9 de maig de 1976 en l’atac contra el Carlisme en el Acte de
Montejurra.
Una agressió contra el Carlisme, perpetrada per bandes del feixisme espanyol i
internacional, sota la protecció del govern espanyol –Arias, Fraga, Suárez...- i
d’altres magistratures de l’Estat, que la justícia espanyola considerà, en un principi,
com a delicte comú fins que, a la promulgació de la llei d’Amnistia per a delictes
d’intencionalitat política, varià la seva interpretació per tal d’impedir la celebració
del judici. És a dir, la llei d’Amnistia va ser una llei de punt final, tal i com recull la
Sentència del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 1978 que desestimà el recurs de les
víctimes carlistes contra la sectària aplicació de l’Amnistia, que deixava impune
aquest crim i lliures als seus autors, inductors, financers i protectors. Contrasta
aquesta actuació de la Justícia espanyola amb la dedicació en temps, recursos
humans i partides pressupostàries, per elaborar sumaris i perseguir
internacionalment dictadors i repressores sudamericans, encara que en els seus
països s’haguessin dictat lleis de punt final.

Davant la detenció de Rodolfo Eduardo Almirón Sena, el Partit Carlí de Catalunya
considera que:
1.- Aquest destacat dirigent de la paramilitar Triple A, protegit a Espanya per
personalitats de la vida política, durant més de trenta anys, abans de ser extraditat
a l’Argentina, hauria de passar a declarar en l’Audiència Nacional per la seva
participació en l’atac als carlins en l’Acte de Montejurra 1976, del que van resultar
dos morts: Aniano Jiménez Santos i Ricardo García Pellejero, i desenes de carlistes
ferits per diversos tipus d’armes.
2.- Malgrat els entrebancs que, durant vint-i-vuit anys, han posat les resolucions
del Ministeri de l’Interior espanyol, amb independència de qui estigués al front del
mateix, les víctimes carlistes han estat proclamades víctimes del terrorisme per
Sentència de cinc de novembre de dos mil tres, de la Secció Primera de la Sala del
Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional. Una Sentència que contradiu al
Ministeri de l’Interior, i també, a l’Associació Víctimes del Terrorisme, que els hi
negaven aquesta condició.

3.- És de Justícia reobrir el cas pels assassinats i l’agressió soferta pel Carlisme el 9
de maig de 1976, ja que els crims contra la humanitat no prescriuen mai.
4.- És necessari que, ara i sempre, la pràctica de la repressió social i política, i la
violació dels drets humans (tan se’ns val que siguin civils, militars i membres de les
forces de seguretat), passi a disposició de la justícia per ser aplicades les penes
establertes per les lleis nacionals i internacional.

5.- És necessari que els polítics encobridors, cooperadors i còmplices d’aquests
assassins, repressors i violadors dels drets humans, passin, també, a disposició de
la justícia.

Catalunya, 3 de gener de 2007

