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101 sindicalistes assassinats el 2009 a tot el món, sobretot a l'Amèrica Llatina. Una cara més de la depredació capitalista envers la classe treballadora

Nuria Lliure

Antisionisme

Sentència absolutòria per la Núria
GIRONA.- El passat divendres 11
de juny la Núria Pórtulas fou absolta arran del recurs interposat al
Tribunal Suprem en resposta a la
sentència
dictada
per
l'Audiència Nacional que la condemnava a dos anys i sis mesos
de presó per temptativa
inacabada de col·laboració
amb organització terrorista, a més
d'una multa de 810 euros, dos
anys i mig d'inhabilitació especial
per a exercir el dret de sufragi passiu i vuit anys i mig d'inhabilitació
absoluta. Però tot i la nostra alegria tenim coses a dir, perquè no
volem oblidar tot el què ha passat. Volem recordar que fa més
de tres anys que van detenir a la
Núria i tot just ara acabem saber
la decisió del Tribunal Suprem.
Durant aquests tres anys les
proves no han canviat han seguit
sent les mateixes: en material que
podríem trobar en molts centres
socials com ara adhesius d'Euskal
Presoak, llibres, fanzines, cartells i
d'altres tant surrealistes com la llibreta blava, per cert, incautada
il·legalment en un escorcoll en un
fals control rutinari. Les anotacions
“con daños y finalidades terroristas” referents a l'acusació que es
feia des d'Itàlia a un company pel
qual hi havia una campanya de
solidaritat en la que la Núria hi participava. Anotacions d'institucions
per realitzar accions com les que
hem fet nosaltres mateixes.
Parlem de penjar pancartes, fer

concentracions. La seva ideologia anarquista, en la que es va
focalitzar gran part del judici del
passat juliol del 2009. Aquesta sentència desmonta totes les justificacions de tot el procés engegat en
aquest cas, doncs el Tribunal
Suprem ha deixar en evidència
les actuacions dels Mossos
d’esquadra
i
l’Audiència
Nacional davant la societat. En la
sentència s'especifica la incomprensió per la qual AN i la fiscalia
tiren endavant el procés de la
Núria existint una sentència absolutòria amb la persona amb la
qual se la vincula. Però estem
convençuts que la seva llibertat
respon únicament a la presència
al carrer, a la resposta que la societat Gironina va tenir quan van
tancar una persona preventivament, sense proves ni judici,
durant 4 mesos a la presó i que ha
tingut durant tot aquest temps en
què ha durat aquest procés.
Aquesta ha de ser una victòria de
tots contra aquest sistema, una
victòria per cada un de nosaltres
que hem cridat, encartellat, pintat, difós. Tres anys més tard
seguim recordant quins han estat
els responsables, ens referim
concretament als polítics que
encara a dia d’avui estan al capdavant de la Conselleria d’Interior,
Joan Saura com a conselle i Joan
Boada, aleshores secretari general, sense oblidar tampoc a la
resta de polítics del govern.

Seguim recordant que aquests
mateixos “ecosocialistes” que un
dia es van posicionar en contra
de la llei antiterrorista, actuant
com uns titelles del sistema, la van
acabar aplicant. No oblidem les
agressions per part dels Mossos
d'Esquadra a familiars de la Núria,
ni la seva estratègia de capgirar
els papers, convertint a les persones agredides en agressores
dels veritables agressors. Seguim
recordant les escoltes d'assemblees i reunions del grup de suport
a la Núria, les vigilàncies que han
patit diferents membres de la
campanya, els diferents processos judicials que se'ns han obert
amb l'objectiu de desgastar-nos i
debilitar-nos. nPerò no ho han
aconseguit, nosaltres no hem fet
més que créixer i fer-nos més
fortes a cada nou entrebanc. Tot
i l’absolució seguim i seguirem
exigint la derogació de la llei
antiterrorista,
l'abolició
de
l'Audiència Nacional i la dimissió
dels responsables polítics com
Joan Saura i Joan Boada. Volem
alhora agraïr el compromís i la
força de les ciutadanes en tots els
actes de la campanya duts fins
ara, aquest suport és i ha estat
cabdal per la lluita i resistència
d’una societat ética i responsable
amb l’entorn i els seus membres.

Continuen les protestes i el boikot contra Israel
Barcelona-Madrid.-Aprofitant la
reunió del Consell de Ministres
d’Afers Exteriors de la UE de dilluns 14 a Luxemburg, i on el
Ministre Moratinos va prometre
presentar una proposta per aixecar el setge a Gaza, diversos
membres de la Coordinadora
d'entitats Amb Palestina al Cor
es van concentrar durant el cap
de setmana davant la delegació de la Comissió Europea a
Barcelona exigint que des
d'Europa s’aprovi un pla urgent
per acabar amb aquest setge i
per impulsar el procés de Pau a
l’Orient Mitjà. Després d'estar
encadenats a la delegació del
govern el passat 5 de juny,
membres de 'Amb Palestina al
Cor'
es concentraven i simulaven

una masecre davant la seu
europea.
Mentrestant, les crides al boikot
a productes israelís van obtenint
resultats. A part de tot el consum
a nivell individual, el boikot ha
arribat a alguns distribuidors. El
diumenge, la campanya de
boicotpreventiu feia saber que
la cadena Abacus ha retirat de
les seves 34 botigues el producte Rummykub, un joc de
taula propietat d'una empresa
israeliana que exporta la majoria dels 3 mil.lions de jocs que
fabrica a 54 paissos. Boicot preventiu segueix la campanya
internacional BDS (Boicot,
Desinversions i Sancions contra
l'Estat d'Israel), inspirada amb la
campanya de boicot al règim
d'apartheid sud-africà.

Grup de suport
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Acció de protesta a la conferència sobre comerç israelí a Mardid

Bloquejos a Madrid
Per altra banda a Madrid s'han
dut a terme diferents boicots a
actes pro-israelís;dimecres 8, 300
persones bloquejaven l'acte de
l'ambaixador d'israel a la
Universitat
Autónoma
de
Madrid convidat a una conferència d'energies renovables. Tot
i la preséncia policial, en veures
desbordats per la protesta, les
autoritats académiques de la
UAM van decidir suspendre la
conferència a la que també
havien acudit diversos empresaris. Dies més tard, el dilluns 14
diversos activistes van bloquejar
la conferència sobre comerç
israelí a Madrid. Diverses persones es van encadenar pel coll i
altres amb cadenes a l'edifici
del Circo Price on es volia fer
l'acte convocat per la xarxa
Innova amb membres de la
Cambra de Comerç israelí.
Amb pancartes de "Israel
asesina impunemente. Boikot
activo a Israel" mig centenar
d'activistes bloquejaven l'entrada i tiraven pintura vermella a
l'entrada. Després de l'arribada
de nombroses furgones policials
que van fer fora els concentrats
i tallar les cadenes dels encadenats, l'acte pro-israelí va
començar una hora i mitja tard.
+info: centrodemedios.org
Contra-infos 15/06/2010

