


MOLTES GRÀCIES PER LLUITAR I DEFENSAR LES TEVES COMPANYES!

+ info: rereguardaenmoviment.wordpress.com/

CONSELLS BÀSICS CARA LES MOBILITZACIONS!
Si vas a una Manifestació avisa el teu entorn. 
Intenta, si pots, no anar-hi ni marxar sòl.
Crida si estàs sent detinguda, 
així avises a la gent que tens aprop.
Si veus que estàn detenint algú, avisa a les 
companyes advocades amb la màxima informació 
sobre la persona, emplaçament i situació. Aquest és 
un telf de contacte 689 819 905.
Si vols que t'assisteixi una advocada de confiança, 
recorda el seu nom i cognoms.
No declaris mai a comissaria. Ja declararàs davant 
del jutge, amb el teu advocat i sabent de què 
t'acusen exactament.
No toquis res que t'ofereixi la policia. 
Negat a ser fotografiada amb objectes que ells et dónin.
Demana la visita d'un metge si ho necessites.
Recorda, no et poden retenir a comissaria més de 72h.
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