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Anti TAV

Diversos simpatitzants de Ciutadants es concentren davant Catalunya Ràdio els dies dec partit de la selecció espanyola durant el mundial de futbol.

Repressió

PRESOS DES DEL MAIG DEL 2006 

En llibertEn llibert atat
els presosels presos
d’Atencod’Atenco

MÈXIC.- El passat 30 de juny
tenia lloc una nova vista on la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) havia de resoldre
sobre l’ampar presentat pels
propis presos, última possibilitat
legal per a la seva posada en
llibertat. La jornada venia prece-
dida d’un dia abans per una con-
vocatòria mundial de denúncia
de la situació dels presos i en
demanda de llibertat i justícia per
a Atenco i tants altres pobles en
lluita per tot el territori mexicà. En
concret, a Barcelona es va real-
itzar una concentració a la plaça
Sant Jaume.Doncs bé, els mem-
bres de la SCJN van decidir con-
cedir l’ampar als acusats,
inclosos els líders del FPDT
(Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra) Igancio del Valle i
Felipe Álvarez Medina, amb con-
demnes de fins a 112 anys de
presó per segrest equiparat. Cal
recordar que les persones
posades en llibertat van ser
empresonades arran dels
enfrontaments que va haver-hi a
Atenco el maig del 2006, davant
dels plans i repressió del govern
estatal i federal.
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Presos d’Atenco

BRUSEL·LES.- Entre els assoliments
de la Presidència espanyola
de la Unió Europea, ha passat
pràcticament desapercebu-
da l’aprovació d’un progra-
ma  de vigilància i recol·lec-
ció sistemàtica de dades per-
sonals de ciutadans sospitosos
d’experimentar un procés de
“radicalització”. Aquest  pro-
grama pot dirigir-se contra
individus involucrats en grups
d’extrema “esquerra o dreta,
nacionalistes, religiosos o
antiglobalització”, segons
figura en els documents ofi-
cials.
Què entén la UE per radical-
ització? El text no defineix el
concepte. S’insta, per contra,
a considerar entre els objec-
tius a tot tipus de defensors
d’idees heterodoxes. El docu-
ment estén la sospita de tal
forma i en termes tan genèrics
que dóna cobertura a la vig-
ilància policial de qualsevol
individu o grup sospitós
d’haver-se radicalitzat. Així, un

activista d’una organització
civil, política o ciutadana,
sense vincles amb el terror-
isme -que ja està castigat a les
corresponents legislacions
penal dels països europeus-,
podria ser espiat en el marc
d’un programa que convida
a investigar des del “grau de
compromís ideològic o
polític” del sospitós, fins a si la
seva situació econòmica és
“d’atur, deterioració, pèrdua
d’una beca o d’ajuda
financera”.
La reunió en la qual es va
aprovar aquest programa de
vigilància ciutadana va estar
presidida pel ministre d’Afers
exteriors, Miguel Ángel
Moratinos. A aquest text se li
va donar caràcter confiden-
cial, i només s’ha conegut
gràcies a que l’organització
de defensa de les llibertats
civils statewatch.org n’ha
tingut accés i l’ha ha fet
públic. 
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La UE vol fitxar totes lesLa UE vol fitxar totes les
‘persones radicals’‘persones radicals’

EUSKAL HERRIA.- Durant la jorna-
da de vaga general decreta-
da a Euzkadi el 29 de juny, un
piquet informatiu es va
acostar a les obres del TAV a
Galdakao, Zarátamo i
Amorebieta i van aconseguir
que els obrers no comencessin
la seva jornada laboral, per
després anara la manifestació
convocada a Bilbo. 
El dijous 1 de juliol 4 activistes
contra el TAV es van enca-
denar dins les mines de
Itsasondo per parar les obres
del TAV per construïr un tunel
entre Ordizia i Itsasondo.
Segons expliquen en un
comunicat “amb la intenció
d’aturar les obres del TAV i la
destrucció que provoca i per
denunciar el model social que
abandera”.
L’endemà al matí a primera
hora, tot i que s’havia fet
pública l’acció, van seguir els
treballs amb explosius i
tuneladora, posant en greu
perill la vida dels activistes,
que podien percebre els
moviment de terres. Sense per-
dre temps es va interposar una
denúncia al jutjat de Tolosa
per paralitzar les obres, però
tant el jutge com el departa-
ment d’interior del govern

basc van negar la posibilitat
d’aturar les obres, fet que
posava en risc la vida del 4
activistes.
Degut a la negativa d’atura-
da es van proposar noves
accions, que van consistir en
tallar el subministrament
d’aigua de les obres, una con-
centració davant la seu del
banc d’espanya a Bilbo per
segellar bitllets d’euro
amb la inscripció “AHT-
TAV STOP. 4790¤/per-
sona”, i manifestacions
a Hendaia, dissabte 3,
amb la participació
d’unes 15.000 persones,
i una altra entre Ordizia
i Beasain, el diumenge
4, que va aplegar prop
de mig miler de person-
es, on després del
recorregut es va aturar
el tren de rodalies a
l’estació de Beasain.
Després que l’”AHT-ren
Aurkako Asanblada”
localitzés els 4 activistes
i fés pública la seva
localització, una
dotació de l’ertzaintza
va procedir al desllotjar
els activistes (dues
dones i dos homes) que
s’havien encadenat a

bidons dins de les mines. El
desallotjament va durar prop
de 6 hores degut a la profun-
ditat en que s’havien encade-
nat. Després de passar una
revisió mèdica van ser
detingudes sota l’acusació de
“desordres, desobediència i
resistència a l’autoritat”.
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4 ACTIVISTES S’ENVIDONEN DURANT 5 DIES PER PARALITZAR LES OBRES

Diverses accions a Euzkadi contraDiverses accions a Euzkadi contra
les obres del Tles obres del T AAVV

Trenca cadenes!!
Alfonso Hermoso Castillo
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