
Democracia Nacional i Yomus viatgen junts a Pamplona. 
 El partit polític d´ultradreta paga un autobús junt als ultres del València CF per 
visitar la capital navarra. 
 
Lluís Adell/València 
El darrer partit que van disputar l´Osasuna i el València CF a Pamplona va comptar amb la 
visita de nombrosos ultres valencians que van viatjar en dos autobusos, un pagat per la penya 
Yomus i l´altre pel partit feixista Democracia Nacional (DN). Segons alguns seguidors 
valencianistes que van viatjar fins la capital navarra, DN hauria aprofitat la simpatia que 
desperta entre les fileres ultres de Yomus per transportar la seua propaganda nacionalista 
espanyola a territoris on aquests postulats són més difícils de exportar. Durant el viatge, 
nombroses banderes espanyoles van ser repartides entre els assistents, així com nombrós 
material del partit polític DN, del que l´ex-yomus Juan Pedro “Polero” n´és un personatge 
destacat. 
En arribar a la ciutat de l´Osasuna, i davant l´ausència de policia que controlés la visita dels 
ultres, aquests van atacar amb total impunitat un local del sindicat abertzale LAB,  amb el 
llançament de pedres i la realització de diverses pintades de tint feixista i neonazi. La policia 
antiavalot, que de seguida es va percatar de la presència dels ultres, va esoltar-los tota l´estona 
per tal d´evitar els enfrontaments amb els seguidors de l´equip rival. 
 “el problema es que son de derechas” 
Tot i haver aparegut davant les càmeres de Canal Nou negant que Yomus fos una penya 
violenta, Ramón Castro “Levis”, president dels ultres del València CF, acompanyat de 
diversos individus d´estètica neonazi, va agredir alguns espectadors del partit de la Selecció 
Valenciana que formaven part del sector Bloc Jove. Les joventuts del BNV havien col.locat 
una pancarta per animar la Selecció, i lluïen diversa simbologia nacionalista que no va 
agradar els ultres que també presenciaven l´esdeveniment esportiu. Igualment, una pancarta 
del col.lectiu Joventut Valencianista d´Oliva fou arrancada pels ultres, que no van dubtar en 
agredir tot aquell que els “molestava” al Mestalla. 
   El dia en que estava previst que la penya Yomus viatgés a Barcelona per veure el partit RC. 
Espanyol-Valencia CF, la plutja va obligar els ultres a quedar-se a València, pel que alguns 
d´aquests van decidir fer una visita als seguidors del Llevant UD. Al voltant de 7 individus, 
entre els quals es trobava pressumptament el Levis, agrediren alguns membres de la penya 
Força Llevant que estaven en un bar a les proximitats del camp de l´equip blaugrana. 
Ramón Castro va aparéixer al programa de TVV “investigación TV” acompanyat d´una 
quinzena d´individus musculosos i d´estètica skinhead neonazi, en un reportatge emés l´any 
passat sobre la violència al futból. En aquest programa, el president dels ultres va denunciar 
que es criminalitzava a tota la penya ultra, reduint-ho tot als incidents violents protagonitzats 
per determinades persones, i que per a ell, el problema venia per la ideologia de dreta 
d´aquests grups. 
Els diners de Paco Roig 
Al reportatge de TVV, l´alcalde de Marbella, Jesús Gil, admetia que els clubs finançaven 
aquests grups ultres, ja que no  convenia als directius enemistar-se amb les penyes ultres. Així 
es veu en un video amb càmera oculta, on un membre de Ultras Sur (ultres del Reial Madrid), 
admetia que el club posava a disposició d´aquesta penya al voltant de 100 localitats perque 
aquesta fes reventa o les regalés, fet que podria incurrir en una il.legalitat. Davant la pregunta 
de la presentadora del programa sobre si Yomus rebia algun tipus d´ajut per part de la 
directiva del club, Ramón Castro va negar aquest extrem. Fonts properes al València CF ens 
han informat de que Paco Roig hauria donat 3.000.000 de pessetes a Yomus perque 
adquiriren accions de l´equip valencià, ja que aquestes es van posar a la venda amb paquets 
màxims de vuit. Roig, que podria estar tractant de tornar-se a guanyar el favor de l´aficció per 
recuperar la presidència del València CF, hauria disposat aquesta quantitat de diners perque la 
penya ultra els gestionés gairebé al seu parer. 


