
Madrid.- Aquest dimarts dia
13 es va realitzar la vista
pública del recurs presentat
al Tribunal Suprem en contra
de la sentència de
l'Audiència Nacional en el
cas de la Núria Pórtulas, que
li demana 2 anys i 6 mesos
de presó per un suposat
delicte de "temptativa
inacabada de col·laboració
amb organització terrorista".
Una quinzena de membres
de l'Assemblea de Suport a
la Núria Pórtulas hi van assis-
tir. Per part de la defensa es
va qüestionar que tal i com
la pròpia conclusió de la sen-
tència diu, els actes de l'en-
causada no han traspassat
l'esfera personal, pel que no
es pot parlar d'acte delictiu.
S'ha demanat la nul·litat de
totes les proves derivades de
les anotacions de la llibreta,
ja que aquesta va ser incau-
tada irregularment sense jus-
tificació legal ni constitu-
cional. L'eix clau en el que es
basa la defensa és remarcar
la inexistència de la suposa-
da banda armada, basant-
se en el fet que les persones
que suposadament hi per-
tanyien segons la sentència
de l'Audiència Nacional, han
estat jutjades i absoltes
d'"agrupació subversiva per
danys amb finalitats terror-

istes" per l'estat italià. Per part
de la fiscalia, creu que no
s'ha vulnerat cap dret i
segueix insistint en l'existèn-
cia d'aquesta organització
terrorista italiana. Després
d'aquesta vista, el Tribunal
Suprem pot tardar tres set-
manes aproximadament en
publicar la seva resolució. 
Accions en solidaritat amb la
NúriaDilluns 12 d'abril unes
120 persones es van concen-
trar davant l'ajuntament de
Girona per a demanar la llib-
ertat sense condicions per la
nostra companya. Més de
tres anys més tard de l'inici
d'aquest procés de càstig
capal pensament dissident
encara continuem sortint al
carrer per això. Durant la
concentració es va penjar
una pancarta al balcó de
l'ajuntament de Girona amb
el lema: "La nostra passió per
la llibertat és més forta que
les totes les gàbies".
Seguidament la concen-
tració es va desplaçar cap a
la Plaça del Lleó on 2 person-
es es van enfilar a un arbre
on restaran fins que es
publiqui la resolució del
recurs. 
Per a més info: 
www.elsud.org/nuria
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Prou repressió als moviments socials

BARCELONA.- Una dotzena de
persones amb monos blancs
estengueren tres pancartes a
l'accès de la benzinera Bp
aquest migdia a l'avinguda
Bonanova de Sarrià, bloque-
jant als cotxes per uns minuts.
L'acció, convocada pel
col.ectiu Repsolmata i adheri-
da pel col.lectiu Maloka de

solidaritat amb Colòmbia ha
volgut informar i visibilitzar la
greu situació que viuen les
persones que treballen o són
afectades per les operacions
de BP a Colòmbia. Al mes de
gener, una vaga de trebal-
ladors de Bp a Taraumena
(Casanare) fou viloentament
reprimida. Al març, dirigents

sindicals van ser atacats amb
armes de foc per persones
motoritzades.Els conductors
han tingut oportunitat de llegir
"El dilema BP" que proposa un
boicot al petroli per salvar
vides.
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Lluites d’arreu

BARCELONA.- A les 7 del matí del
matí del passat dijous 8 d'abril van
desallotjar l'Espai Social
Magdalenes. Es van presentar 6
furgonetes d'antiavalots  i tres fur-
gonetes de paletes. Aquests
últims tenien l'ordre de la propi-
etat, Hotels Catalònia, d'enderro-
car els pisos del carrer
Magdalenes i Amargós sense
tenir el permís d'obres necessari.
Davant aquest fet, la gent de
Magdalenes va trucar al  districte
i a la guàrdia urbana i van aturar
l'enderroc de l'edifici.
El passat dilluns es va fer una cas-
solada de protesta pel desallotja-
ment davan de la seu del dis-
tricte. Hi van assistir una setantena
de persones que van fer força
soroll. 
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Bogotà/Colòmbia.- En les últimes
setmanes ha tingut lloc a
Colòmbia una nova onada de
massacres, especialment contra
camperols,  on han mort al menys
24 persones. Aquests fets poden
evidenciar el ressorgiment
d'aquesta forma de la violència
en el país. En l'últim mes s'han reg-
istrat dos assassinats col·lectius. El
passat 23 de març en el departa-
ment de Còrdova van morir 16
persones, entre ells diversos llau-
radors i el 7 d'abril en el departa-
ment del Cauca, van perdre la
vida 8 miners. En ambdós casos
circulen hipòtesis contradictòries
sobre la identitat dels respons-
ables. 
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