
Estan desallotjant 
l'Euskal Jai a Iruñea

Des de quarts de set d'aquest matí s'està produint el desallotjament
del Gaztetxe d'Iruñea, l'Euskal Jai. Diverses persones estan resis-
tint en aquest espai, okupat des de fa 10 anys. Poc després d'inicia-
da l'operació policial han arribat les màquines d'una empresa d'en-
derrocs i han començat a tombar parts de l'edifici, posant en greu
perill la vida de les persones que hi resisteixen. A més la policia els
ha tret el menjar i l'aigua, per intentar que desistissin. 
Des de bon matí s'han produït nombroses detencions i constants
càrregues duríssimes pels carrers del casc antic d'Iruñea, en autèn-
tic estat de setge. Molts veïns no poden ni sortir al carrer i la poli-
cia ha carregat també llançant pilotes de goma, pots de fum, etc,
sense cap tipus de mirament contra la manifestació que s'iniciava a
les set de la tarda. D'altra banda el silenciament mediàtic ha estat
total. Tot i la gravetat dels fets cap agència de notícies, televisió ni
diari convencional s'ha fet ressò de la notícia. Queda clar que a
Euskal Herria hi ha moltes coses de què no es pot ni parlar.

Es pot seguir el desallotjament per la ràdio Eguzki Irratia a
través d'internet http://www.eguzki.net
Mira també http://www.euskaljaigaztetxea.net

http://euskalherria.indymedia.org
Per solidaritzar-te amb el Gaztetxe pots enviar emails a
l'Ajuntament d'Iruñea (sugerencias@ayto-pamplona.es) o tru-
car al 948420100. 

TAMBÉ POTS EXPRESSAR EL TEU REBUIG A L'EMPRESA D'ENDERROCS

DECOTA S.A. (WWW.DECOTA.COM), QUE TÉ DOS SEUS A BARCELONA:
C/BALMES, 111, 2º 2ª, TEL. I FAX 93 323 04 10 I C/ARIBAU 168
1º 1ª, TEL. 93 390 71 20, FAX 93 390 71 08.

Durant tota la propera setmana es preveu que 
hi haurà a Iruñea accions, concentracions i 

manifestacions. Animem a tothom a pujar per 
oferir suport. L'Euskal Jai Gaztetxea no s'en va! 
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