
LES CORTS/BARCELONA.- St. Hilari/La
Selva.- Dies més tard de les crí-
tiques per les apagades per la
nevada, el passat dimecres 24
un ampli dispositiu de més de
cent mossos van desallotjar el
campament de resistència que
feia 4 mesos que durava. Amb
cabanes als arbres, s'havia oku-
pat la clariana de bosc on s'ha
de construir la torre 114 de la
l'inia de la MAT (Molt Alta Tensió)
que es vol construir a les comar-
ques gironines. Desenes de
mossos van prendre els boscos i
les pistes de la zona desde les 6
am retenint tres persones que
dormien a baix. El dispositiu era
format per desenes antidisturbis
de la brigada móvil i les ARRO,

un nombrós grup de la brigada
d'Informació, policies secretes,
una gran grua, una excavadora
i un també grup d'escaladors
que venien en tres pàtrols.
Mentres els 'especialistes' tre-
ballaven despenjant la gent de
dalt dels arbres ,els antidisturbis
van acordonar la zona i no es
va deixar passar a premsa i soli-
daris que van anar arribant fins
que van acabar. No va ser fins
les 15h. (8 hores més tard) que
van desallotjar el darrer resistent;
paradoxalment, tot i l'enorme
dispositiu els mossos trigaren
unes hores per treure amb una
escarpa un dels nois d'un bidó
de ciment. Els activistes van ser
identificats i citats d'aqui uns dies

davant el jutge, i només una
noia  va ser detinguda per no
tenir papers, alliberada més
tard. Els mossos van destroçar
totes les estructures aèries, xarx-
es i tot el campament construït
en els darrers mesos.
SManifestació a GironaCap a
les 7 de la tarda, un grup d'uns
50 solidaris va tallar durant uns
minuts la rotonda d'entrada a
l'aeroport de Girona.Una hora
més tard, cent persones es con-
centraren a la pça Catalunya
de Girona i recorreren els carrers
en manifestació fent pintades.
Sota consignes de 'No ala MAT'
la manifestació es va aturar a
una delegació d'Endesa i es va
recordar la manca de planifi-
cació de responsables polítics
en la nevada i posterior apaga-
da, les responsabilitats de Fecsa-
Endesa en el pèsim manteni-
ment de les infrastructures elèc-
triques de mitjana tensió i el xan-
tatge a la població que suposa
demanar la construcció de la
MAT quan no seria una solució.
'Des dels boscos' aclaren que la
lluita contra la MAT i el progrés
destructor no s'aturen.
http://desdelsboscos.blogspot.c
om/
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Buit s legals permeten que empreses europees comerciïn amb instrument s de tortura; l'est at espanyol n'és comprador i ho destina a t asques policials

En defensa del terrotori

MÉS DE CENT MOSSOS PRENEN ELS BOSCOS DE LES GUILLERIES
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DEsprés del desallotjament les grues varen destroçar el camp ament

CERCAVILES I ENCARTELLADES PER L'ALFONSO I ALTRES CASOS ANTIREPRESSIUS

Movilitzacions a diferentMovilitzacions a diferent s barris s barris 
contra la repressiócontra la repressió

BARCELONA.-Aquest dissabte 27
de març, es va celebrar a
Barcelona una Jornada anti-
repressiva que va ocupar tot
el dia. Començant per les
activitats descentralitzades als
barris i acabant amb una
marxa des de la Sagrada
Família fins a la seu del diari El
Periódico a Catalunya.
Denunciant que la repressió és
un fet constant contra els
moviments socials, a diferents
barris es van fer desde cercav-
iles, dinars popular, encartel-
lades i repartiment d'informa-
ció i una manifestació. 
A GRÀCIA es feia un cercavila
recorrent diversos carrers i al
migdia entre 50 i 100 persones,
amb diverses pancartes reivin-
dicant la llibertat dels presos
compartien amb veïns del
barri un dinar popular. Així
mateix, també hi havia un tast
de vins i parades de material
informatiu i més tard es van
organitzar diverses actua-
cions. La presència policial va
ser nul.la.
Als barris del CENTRE es va fer
un cercavila que va anar
recorrent diversos carrers
entorn del barri del Raval i
Sant Antoni. S'informava sobre
els diferents casos repressius a

la gent que passava. A més a
la rambla del Raval es desple-
gava una pancarta des d'un
edifici i un grup de teatre real-
itzava una performance.
Posteriorment es feia un dinar
popularr al CSO La
Carbonería.
Al barri del CLOT unes 70 per-
sones marxaven per el carrer
Rogent mentre es pintaven
nombrosos bancs i immobil-
iàries, s’enganxaven cartells
contra la repressió i es lliurava
un tríptic a la gent que estava
en el carrer explicant els
motius de la jornada. S'han cri-
dat consignes contra la
repressió, per la llibertat
d'Alfonso, Tamara, i Nuria
Portulas, i contra les presons i
els CIE. S'arribava fins a la
plaça del Mercat, lloc on la
marxa es desconvocava.
A la tarda, una manifestació
de 200 persones pels carrers
de la Sagrada Familia cami-
nava rera la pancarta

«Alfonso Absolució, 3 anys per
defensar-se d'una agressió» i
recordant també als presos i
preses sense nom que també
pateixen la repressió.
Encartellant i repartint un munt
d'octavetes es va estar tallant
el trànsit i informant a les con-
ductores de les reivindicacions
que la manifestació duia a
terme.  En acabar es va arrib-
ar a la seu del diari 'El periódi-
co' on les manifestants van
entrar per a entregar els textos
que resumien el malestar pel
"cas omís" que la premsa fa
dels casos repressius i la fla-
grant manipulació que es fa
d'aquests. Amb dificultats,
però, un cop entregada la
carta, s'ha passat a la lectura
d'un manifest i a desconvocar
la manifestació. La policia no
va fer acte de presència fins el
final de la mobilització.
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