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Troben a Colòmbia una fosa comú amb uns 2000 cadàvers; es tract aria de multitud de líders socials, comunit aris i camperols desap aregut s.

No al TAV Llibertat AmadeuPresos i Preses en lluita

HAN COMPLERT ÍNTEGRAMENT LA CONDEMNA DE 9 ANYS

Diego i Zigor en llibertDiego i Zigor en llibert atat
BARCELONA.- El passat dissabte 16
de gener va sortir en llibertat en
Diego i dimecres dia 20 ho feu en
Zigor. Tots dos han complert ínte-
grament la pena de 9 anys que
l’Audiència Nacional els va
imposar per col.laboració amb
banda armada. En Diego va ser
rebut per desenes de persones a
la seva sortida de Can Brians,
recordem que tots dos han patit
la dispersió per diferents presons
de l’estat. Al vespre unes 200
pesones es van concentrar a la
plaça de la Vila de Gràcia per
donar-li la benvinguda i brindar
amb cava per l’alliberament.En
Zigor es trobava actualment pres
a Albocàsser, encara que la
major part del temps a estat a la
presó d’Albacete, i la distància
no va impedir que també tinguès
una bona rebuda, el pàrquing de
la presó es va omplir de pan-
cates, estelades, cava, alegria i
crits, sota l’atenta mirada de la
guardia civil i els carcellers, que
no donaven crèdit a la quantitat
de persones que allà es trobaven.
Al cap d’un parell d’hores, van

arribar al ‘GER’ de Ribes del
Garraf, on havien preparat una
paella per donar la benvinguda
al Zigor i al Diego, que va venir a
rebre’l. Durant el dinar es van
cantar cançons tradicionals, es
va tocar el xistu i es van fer brindis
en honor als dos companys i a la
resta de persones que continuen
a la presó. Per la tarda es va
tornar la cel.lebrar, a la Vila de
Gràcia, el brindis per la seva llib-
ertat. 
Ara cal esperar a l’Agost per
poder brindar amb la Laura,
empresonada durant 9 anys
també, i que actualment està a
Wad Ras (Barcelona). Cal contin-
uar lluitant en contra de la disper-
sió dels presos polítics, els règims
d’aïllament, els escorcolls als
familiars i amics que acudeixen
als bis a bis, als maltractaments i a
totes les vulneracions dels drets
que es produeixen a les presons
de l’estat. Que surtin els nostres
companys al carrer ens anima a
continuar lluitant fermament per
les nostres conviccions. 
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GRUPS OPOSITORS A PROJECTES DE TAV D’ARREU SUBSCRIUEN UNA DECLARACIÓUNITÀRIA

Milers de persones rebutgen el TMilers de persones rebutgen el T AAVV

Euskal Herria.- A la tarda del 23 de
gener 15 mil persones es van
adherir a la coordinadora oposi-
tora al Tren d’Alta Velocitat AHT
GELDITU! Elkarlana i al Col·lectiu
d’Associacions de Defensa de
l’Entorn d’Iparralde (CADE) en la
manifestació contra el Tren d’Alta
Velocitat que es va realitzar entre
Hendaia i Irun baix el lema
â€œAHTrik ez! Proiektu txikitza-
ileak gelditua(No al TAV! Pareu els
projectes destructors!).Al matí del
mateix dia havia tingut lloc una
trobada de moviments opositors
al TAV on una trentena de grups
de diversos països van subscriure
una declaració comuna on
exigeixen a les institucions que
obrin una reflexió sobre “l’absurd i
l’innecessari” de les grans
infraestructures i exigeixen la par-
alització immediata de les obres i
projectes de TAV als diversos paï-
sos. A més la declaració, subratlla
que aquests projectes constitueix-
en un desastre ecològic socioe-
coò²mic i humà per als territoris
que travessen i que són inca-
paços de traduir-se en una partic-
ipació de la població en els
processos de decisió. Per aixó,
exigeixen a les institucions
europees que obrin una reflexió
sobre les grans infraestructures
com el TAV, autopistes, ampliació
d’aeroports, entre d’altres i

escometin un veritable debat
públic uniforme a escala europea
sobre el model de transport, d’or-
denació del territori i de societat.
En el document s’advoca per el
manteniment i l’optimització de
les línies existents com a solució
alternativa des d’un punt de vista
mediambiental i a un cost
econòmic molt menor.Desprès, a
la tarda milers de persones varen
unir Hendaia i Irun exigint el tot
plegat a les institucions.

Manifestació, concentracions iManifestació, concentracions i

accions també a Susaaccions també a Susa

Susa/Estat italià .- Unes 20 mil per-
sones es van manifestar a la Vall
de Susa (Alps) contra el projecte
de TAV que creuaria els Alps entre
Torino i Lió. Aquest projecte d’Alta
Velocitat va ser abandonat el
2006 desprès de les fortes
protestes populars a la vall alpina.
Ara, anys mes tard, els governs
tornen a intentar-ho. La matinada
del 20 de gener van arribar les
perforadores a Chiusa di San
Michele (al principi de la vall de
Susa). L’estació de trens de
Condove-Chiusa di San Michele
va ser tancada pels policies. Els i
les Anti-TAV van bloquejar el TGV
a la localitat de Sant Antonino, hi
van anar a Condove per plantar
cara a les perforadores. Hi va

haber enfrontaments amb la poli-
cia, resultant un manifestant ferit
encara que no de gravetat. La
resistència segueix, amb una con-
centració a Condove, mantenint
concentracions petites en altres
punts de la vall per a vigilar els
moviments dels destructors.Dos
dies més tard es produia una
reacció espontanea a l’arribada
contínua de la policia, i la nova
militarització de la vall, espon-
taneament els i les manifestants
es colocaren a la carretera per a
impedir el pas d’altres blindats
obligant les forces policials a
parar la seva marxa, i tornar enr-
era. Poc desprès es van aixecar
barricades sobre les vies per evitar
la tasca de les perforadores. 
Podeu veure
http://www.youtube.com/watch
?v=xIm-VemXic0. 
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EspectEspect acle  acle  
per la llibertper la llibert atat
de l’Amadeu de l’Amadeu 

BARCELONA.- Un espectacle mul-
tidisciplinar a l’Ateneu Popular
de 9 barris, el 23 de gener, va
seguir reclamant la llibertat
immediata d’Amadeu Casellas.
L’espectacle va comptar amb
una gran diversitat de grups i
artistes que van actuar davant
les gairebé 1000 persones que hi
van assitir durant les quatre
hores llargues que durà l’acte .
Dies abans, en roda de premsa,
el grup de familiars, amics i
amigues de l’Amadeu van fer
lectura d’un comunicat on
seguien manifestant tant la lenta
recuperació de l’Amadeu
després dels gairebé 100 dies de
vaga de fam aixines com “que
malgrat la nostra insistència des
de fa ja dos anys, fins a l’actuali-
tat ni la direcció d’institucions
penitenciàries, ni la consellera
de justícia han volgut reunir-se
amb les familiars, amics i
amigues per donar una expli-
cació, quan som concients de
que l’Amadeu hauria d’haver sor-
tit ja de la presó. El comunicat
també expresava: “agraïm pro-
fundament a les persones que
han mostrat la seva preocupació
i han donat el seu suport a la
demanda de llibertat de
l’Amadeu”. Podeu llegir a:
http://www.lahaine.org/index.php
?p=42847 Contra-Infos 26/01/10
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