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Detenido el rapero Valtònyc por injurias a la 
Corona y amenazas
REDACCIÓN el 23/08/2012 

El rapero mallorquín Valtònyc ha sido hoy detenido y puesto posteriormente en libertad con cargos 
por cargos de incitación a la violencia e injurias a la Corona en una canción que ha difundido por 
Internet titulada Circo Balear.

Artículos relacionados
Las Pussy Riot condenadas a dos años de cárcel   [17/08/2012]     
Un rapero marroquí preso por escribir una canción de protesta   [10/07/2012]     
Ver estos artículos relacionados

El cantante mallorquín Valtònyc ha sido arrestado esta mañana por efectivos policiales, quienes le 
han conducido hasta la Comandancia de la Jefatura Superior de Baleares, donde ha estado asistido 
por el abogado Josep de Luis.
 
A mediados de agosto, el presidente de la Fundación Círculo Balear (FNCB), Jorge Campos, 
denunció ante la Policía Nacional al rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, por incitar a la 
violencia y amenazarle de muerte en una canción titulada Circo Balear.
 
Con motivo de estos hechos, Valtònyc ha contado con el apoyo y la solidaridad de numerosas 
organizaciones, entre ellas Endavant-Osan, desde donde denuncian la "represión policial-judicial" 
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que está sufriendo el rapero mallorquín y justifican las letras de sus canciones "en el básico derecho 
a la libertad de expresión".
 
En este contexto, la organización considera "profundamente significativo" que grupos como Círculo 
Balear —una asociación nacionalista y anticatalanista—, que "se llenan la boca constantemente de 
palabras como libertad", sean precisamente "los que ejercen de inquisidores del siglo XXI y 
persiguen cantantes por su compromiso político", tal y como pusieron de manifiesto en un 
comunicado.
 
Así las cosas, desde Endavant han hecho público "todo nuestro apoyo y solidaridad" a Josep Miquel 
Arenas, Valtònyc, ante "la represión policial y judicial y la persecución mediática que está  
sufriendo", considerándole "un ejemplo a seguir de compromiso y coherencia frente a los difíciles  
momentos de crisis capitalista que vivimos".
 
"Sólo nos queda felicitar a Valtònyc por el trabajo bien hecho que lleva a cabo como músico y  
animarle a seguir en la línea de la música comprometida", han recalcado desde la organización, 
quienes subrayan que "hoy más que nunca vuelven a tomar vigencia las palabras que otro músico  
comprometido dijo una vez: 'No nos haréis callar ... pese a que nos seguéis la vida' (Antoni Roig)".
 
El propio músico, en una carta remitida a Europa Press, manifestó que no tiene "ningún temor, ni  
miedo a perder" puesto que "las letras han sido adulteradas y manipuladas para darle un sentido  
en su contra".
 
Al respecto, el rapero, sobre quien pesan los presuntos delitos de injurias a la corona e incitación a 
la violencia, considera que la denuncia de Campos responde a la "campaña xenofóbica contra lo 
que ellos llaman catalanismo", y entiende que el presidente de Círculo Balear se está haciendo la 
"víctima" con este tema, lamentando que se pretenda condenar a quienes "no usamos la violencia".
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[Onze de Setembre] Ni pacte fiscal, ni pacte social. Independència i Socialisme Països Catalans 
dilluns, 13 agost de 2012 

 
  
Ha mort la Comunitat Valenciana: 
construïm el País Valencià! 
dimarts, 24 juliol de 2012 

• Comunicat d'Endavant (OSAN) en  

relació a la sol·licitud de rescat feta  

per la Generalitat Valenciana 

Divendres passat, 20 de juliol de 

2012, passarà a la història com a 

la data oficial de defunció de l'Estatut 

d'Autonomia del País Valencià: el portaveu 

del Consell, José Císcar, va anunciar que la 

Generalitat Valenciana acudirà al fons de 

liquiditat de les comunitats autònomes 

aprovat pel govern espanyol. Ras i curt: la 

Comunitat Autònoma Valenciana serà la 

  
“No ens anem a fotre: anem a lluitar” 
dimecres, 18 juliol de 2012 
Comunicat d'Endavant (OSAN) en relació a l'ERO i la  
privatització encoberta de RTVV

El passat 16 de juliol es van conéixer les dades de l'Expedient de 
Regulació d'Ocupació (ERO) de RTVV. L'ERO suposarà 
l'acomiadament de 1.295 treballadores, el 76,4% del planter de 
l'ens. Davant el desmantellament de la corporació pública de ràdio i 
televisió del País Valencià, Endavant (OSAN) vol fer públiques les 
següents consideracions: 
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primera a sol·licitar el rescat. D'ara 

endavant Madrid supervisarà mensualment 

els comptes de la Generalitat i, el que és 

més greu encara, hi haurà més retallades. 

Les classes populars valencianes tornem a 

estar en el punt de mira. 
Llegir-ho tot... 
  
Endavant (OSAN) davant la modificació de 
la Llei de funció pública a les Illes. 
dijous, 19 juliol de 2012 
El passat dimarts el Partit Popular va 
aprovar la modificació de la Llei de funció 
pública al Parlament, fet pel qual el català jo 
no és un requisit per accedir a 
l’Administració pública a les Illes.

Davant aquesta situació, Endavant (OSAN), 
organització impulsora de la campanya "A 
Mallorca en català", volem fer les següents 
valoracions: 
Llegir-ho tot... 

Llegir-ho tot... 

  
Presentació de la campanya "La Caixa. 
Robem?" 
dilluns, 16 juliol de 2012 
Actualment, les caixes d'estalvi (la base del 
sistema financer català) s'han tret la careta 
amable que havien mostrat en altres  temps, 
i finalment han mostrat el seu veritable 
rostre, que no és altre que el dels poderosos 
holdings empresarials, el dels membres dels 
consells directius i el de les seves 
multinacionals participades. El rostre dels 
veritables culpables del procés de regressió 
social que estem patint.

  
Endavant, amb el jovent que sega Arran ! 
dilluns, 16 juliol de 2012 
Comunicat de benvinguda i suport d'Endavant (OSAN)  
a la nova organització juvenil de l'Esquerra 
Independentista 

Endavant (Organització Socialista d'Alliberament 
Nacional) dóna la benvinguda a Arran, la nova 
organització juvenil sorgida de la fusió entre Maulets i la 
Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra 
Independentista (CAJEI), a més d'alguns col·lectius 
locals, com les Assemblees de Joves de Terrassa, Sant 
Sadurní i Horta o Pinyol Vermell (Sa Pobla). 

http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1547&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1548&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1548&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1550&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=1
http://www.endavant.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1556&Itemid=1


 

Des dels despatxos d'entitats com La Caixa, 
Bancaixa o Sa Nostra, per citar-ne algunes 
de les més representatives dels Països 
Catalans, no omés s'aproven milers de 
desnonaments, es disenyen estafes com la 
de les Participacions Preferents, 
s'autoadjudiquen sous milionaris i 
jubilacions escandaloses o s'especula amb el 
deute públic, sinó que també es marca 
l'agenda política que els governants 
segueixen al peu de la lletra, aplicant tota 
mena de retallades i privatitzacions.

• Material de la campanya   

Llegir-ho tot... 

La unitat del jovent en la lluita per la independència, el 
socialisme i l'alliberament de gènere als Països Catalans 
es fa palesa amb el naixement d'aquest nou agent, que 
des de diumenge passat s'ha convertit en el referent 
nacional per a totes les organitzacions del moviment. 
Arran té, doncs, una enorme responsabilitat a les seves 
mans i molts reptes als quals enfrontar-se per seguir 
engruixint l'independentisme i enriquint-nos a totes, així 
com per seguir impulsant l'aposta de la Unitat Popular 
des d'un moviment polític cada cop més ampli i 
cohesionat.

 
Llegir-ho tot... 

  
Ens cremen la terra? Lluitem per la 
independència! 
dimarts, 17 juliol de 2012 

Ahir, 16 de juliol, va ser extingit 

  
Salven els bancs, enfonsen la gent. Aturem la dictadura 
financera! 
divendres, 13 juliol de 2012 
Avui divendres 13 de juliol el 
Consell de Ministres del 
govern espanyol ha aprovat un 
seguit de mesures i canvis 
legislatius que representen la 
major retallada de l'estat 
espanyol de la història 
moderna, entre les que es 
troben la pujada de l'IVA, 
noves retallades als sous del 
funcionariat, noves 
privatitzacions d'empreses 
públiques, dràstiques reduccions de les subvencions a 
tota mena d'entitats i l'aprimament d'algunes institucions 
com els ajuntaments. Aquestes mesures són el resultat de 
la intervenció econòmica cada vegada menys encoverta 
en la que es troba l'estat espanyol, i per tant, han estat 
dictades directament des del FMI i la Unió Europea. 
Alhora, però, aquests organismes internacionals 
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definitivament l'incendi de Cortes de 
Pallars. En poc més de dues setmanes cinc 
incendis han assolat el País Valencià; 
desenes de milers d'hectàrees han cremat 
deixant al seu darrere un paisatge de 
destrucció i desolació que, en els millors 
dels casos, tardarà dècades a recuperar un 
aspecte semblant al que tenia fins fa només 
mig mes.

El País Valencià torna, doncs, a situar-se en 
el mapa, però en aquest cas, en el de la 
destrucció del territori, com ja va fer durant 
els anys del boom immobiliari. Les pèrdues 
han estat irreparables i la degradació 
ambiental de la nostra terra assoleix aquest 
estiu un dels seus màxims històrics.

Davant aquesta situació, Endavant (OSAN) 
vol fer les següents consideracions:

 

Llegir-ho tot... 

antidemocràtics, compten amb la complicitat d'un 
govern del PP que executarà les directrius neoliberals 
sense miraments, aprofitant-les per desmembrar encara 
més les institucions públiques i disminuir encara més els 
drets socials i democràtics de la població (amb nous 
acomidadaments, nova retallada de les pensions, nova 
reducció dels serveis públics o nova reducció dels drets 
socials del funcionariat), aprofundir en la 
recentralització de l'estat (enfortint les diputacions)  i 
seguir afavorint als més poderosos (rebaixant la quota 
patronal de les empreses).

 
Llegir-ho tot... 

  
El municipalisme i la Unitat Popular 
dimecres, 27 juny de 2012 
Com a la 
resta de la 
Unió 
Europea són 
temps 
difícils per a 
la classe 
treballadora. 
En concret, 
als Països 
Catalans, les 
agressions 
dels estats 
capitalistes 
espanyol i 
francès sobre les classes populars són cada 
vegada més punyents. Assistim a una 
reculada històrica en els nostres, ja 
malmesos, drets nacionals i socials. 

Però no ho fem impassiblement, el malestar 
que genera l'acció dels estats (en els seus 
diferents nivells: central,  autonòmic / 
regional, municipal) sobre la nostra classe 
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és contestada amb cada vegada més 
amplitud.

El cicle de mobilitzacions obert als últims 
temps referma la necessitat de la 
construcció d'una unitat popular capaç de 
confrontar al projecte capitalista espanyol i 
francès, un de propi. En el moment actual la 
reflexió sobre les característiques de la 
nostra acció política i la línia a seguir per 
acomplir els nostres objectius estratègics 
resulta imperativa. 

El debat sobre el paper de l'Esquerra 
Independentista a les institucions, de la 
Candidatura d'Unitat Popular (CUP), esdevé 
també més viu i necessari. Des d'Endavant 
(OSAN) volem fer pública la nostra visió al 
voltant de com creiem que podem 
aprofundir, a través d'aquesta plataforma 
política, en la construcció d'una unitat 
popular coherent amb els principis 
estratègics de l'Esquerra Independentista i, 
per tant, que siga palanca de la 
transformació social i la construcció 
nacional.

• Llegir publicació en línia.   

Llegir-ho tot... 
Més... 

• 28 de juny. Aturem l'ofensiva conservadora !   
• Absolució Independentistes Mallorquines !   
• L'Esquerra Independentista planta cara a la repressió   
• Contra la repressió, hem pres la humil decisió de no retrocedir!   
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