
GIRONA.- Aquesta setmana han
continuat els actes en solidari-
tat amb la Núria Pórtulas dins
el marc de la campanya per
exigir la seva absolució.
Recordem que la Núria es
troba en espera de la resolu-
ció del recurs presentat al
Tribunal Suprem en contra de
la sentència condemnatòria
dictada per  l'Audiència
Nacional.
El dimecres 21 es va fer una
concentració davant dels
Jutjats de Girona en suport a
les dues persones desallot-
jades la setmana anterior de
l'arbre ocupat de la Plaça del
Lleó. Dijous va tenir lloc una
xerrada sobre l'experiència de
l'ocupació forestal antimat als
boscos de Sant Hilari Sacalm,
desallotjada recentment.
Durant la xerrada, es va aprof-
itar per tornar a ocupar el pla-
taner de la Plaça del Lleó, per
demostrar que les seves
estratègies no poden aturar la
nostra lluita contra l'odre
establert. Divendres, dia de
Sant Jordi, es va aprofitar la
diada per continuar les reivin-
dicacions. En aquest sentit,
dues persones es van penjart
durant tota la tarda del Pont
de Ferro de Girona amb una
pancarta amb el missatge «La
llibertat penja d'un fil! Fora la

llei antiterrorista», podent-se
visualitzar dels diferents ponts
de Girona.  mentre alrtes com-
panyes repartien octavetes
informatives pel centre de
Girona, sota la vigilància con-
stant de desenes de policies
de paisà. També es va fer una
cassolada davant la parade-
ta d'ICV per protestar contra
les polítiques repressives que
exerceixen des de la
Conselleria d'Interior, i que va
aplegar una cinquantena de
persones que van estar allà
durant una hora. Dissabte a
primera hora del matí un gran
desplegament policial dels
Mossos d'Esquadra, amb l'ús
d'una grua, desallotjava l'ar-
bre de la Plaça del Lleó. varen

identificar a dues persones, les
quals estan citades a declarar
el dimecres als Jutjats de
Girona. El mateix dissabte, es
va fer una xerrada sobre les
comunitats zapatistes de
Chiapas, on cal destacar l'or-
ganització assembleària i
autònoma d'aquestes comu-
nitats. Dilluns 26 dues persones
s'embidonaven davant dels
Jutjats de Girona. L'acció va
durar tot el matí, des de les
nou fins a les tres de la tarda. El
bidó ocupava un dels dos car-
rils de davant dels Jutjats de
Girona, tallant parcialment el
trànsit, però no impedint la
seva circulació, mentre que
un grup de
persones s'hi concenrava per

donar suport i repartir
octavetes informatives als
vianants i als conductors.
Durant l'acció es van cridar
consignes contra el cos poli-
cial repressiu dels Mossos
d'Esquadra, la llei antiterrorista
i l'Audiència Nacional, així
com exigint l'absolució de la
Núria. Els bombers varen tre-
ballar durant tres hores per
trencar el bidó davant d'una
forta presència policial. Al
finalitzar l'acció les dues per-
sones solidàries que s'havien
embidonat varen estat imme-
diatament detingudes pels
Mossos d'Esquadra. 
Arran dels diferents actes de
suport que han sorgit aquesta
setmana en solidaritat amb la
Núria Pórtulas, s'ha evidenciat
l'estratègia repressiva utilitza-
da per desactivar i desgastar
les mostres de solidaritat
envers el cas. Així, diverses per-
sones s'enfronten a processos
judicials tant de faltes que
implica el 
pagament d'elevades multes,
com processos penals que
poden arribar a comportar l'in-
grés a presó dels activistes.

Núria lliure!
Lliures tots i totes!
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DUES PERSONES S'EMBIDONEN DAVANT DELS JUTJATS DE GIRONA

Els actes en suport a la Núria Pórtulas no s'aturenEls actes en suport a la Núria Pórtulas no s'aturen

Núria Lliure

Samaranch fou enterrat en un funeral de cap d'est at tot i haver est at afliliat a la falanje, tenir diversos càrrecs públics durant el franquisme i  haver est at vinculat a escàndols de corrupció, dóping, suborns o especulació

Prou montatges policials

TTamara surt en llibertamara surt en llibert at at 
a l’espera de judicia l’espera de judici

BARCELONA.- El passat dijous 22
d'abril la Tamara fou posada
en llibertat sense previ avís. El
15 de decembre de l'any pas-
sat fou detinguda i empreson-
ada a Brians I acusada d'en-
viar un paquet amb material
pirotècnic al director
d'Institucions Penitenciaries
Albert Batlle i Bastardes.Dijous
li van dir que recollís les seves
coses sense cap explicació
més, per tant es podia tractar
d'un canvi de cel.la, o de
mòdul o inclús va pensar que
la podien traslladar a Madrid
tal i com havia sol.licitat, però
no. Davant la seva sorpresa la
van deixar en llibertat, encara
que haurà de presentar-se
regularment a signar als jutjats
fins que surti la seva data de
judici. Suposem que el recurs
presentat pel seu advocat
davant l'Audiència Provincial
ha tingut l'efecte que s'esper-

ava ja que fins ara tant la jut-
gessa com la fiscal s'havien
oposat a la seva posada en
llibertat. El cas de la Tamara es
remonta al mes d'octubre de
l'any passat, quan en el marc
de la campanya en solidaritat
amb l'Amadeu Casellas, que
en aquell moment estava en
vaga de fam lluitant per la
seva llibertat, es va enviar el
paquet. Els mitjans de comuni-
cació van difondre que es
tractava d'un paquet
d'escasa potència i que fou
explosionat de manera con-
trolada al mateix edifici pels
Tedax del mossos d'esquadra,
sense ni tans sols desallotjar
l'edifici, el que confirma la
poca efectivitat explosiva.
Més info: http://www.tama-
raalacalle.blogspot.com/

Grup de suport
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Un ampli dispositiu policial pel desallotjament del plat aner okup at.

C/ FONOLLAR ,10 - <METRO> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okup ació a
Barcelona els dimart s i dijous


