
Lappersfort/Bélgica.- El passat 3
de març, la policia belga desallot-
java el bosc que s'havia okupat el
setembre del 2008 per a lluitar
contra la seva tala per a la con-
strucció de fàbriques, edificis
d'oficines i un pàrking. Unes 20 per-
sones han viscut durant aquests
darrers mesos al bosc okupat en
cabanes que es van construir a
dalt dels arbres. El resultat: 5 poli-
cies ferits, 25 activistes detinguts i
alguns posats a disposició de la
policia de migració, i la majoria
dels arbres tallats poc després. 
Per altra banda, diversos boscos
continuen albergant campa-
ments de resistència, entre ells la
ocupació de la Torre 114 de la
MAT a Sant Hilari. El passat diven-
dres 5 de març al matí, un grup de
40 persones van fer una acció a
Red Electrica Española, a la
Avinguda Paral·lel de Barcelona.
Unes quantes persones va entrar
a l'edifici amb la finalitat de repar-
tir un text als treballadors/es per
fer-los-hi saber el perquè de l'ocu-
pació forestal i la repulsa a la MAT.
Aconseguit això en pocs minuts,
es va decidir primer anar a l'edifici
del darrera, de Fecsa-Endesa a
continuar cridant i repartint tríptics,
i després tallar uns minuts l'avingu-
da Paral·lel. A més a més, es van
penjar dues pancartes, es van fer
pintades i van regalar un cubell
plè de compost fermentat que
van deixar ben escampat a l'en-
trada de REE. 
http://desdelsboscos.
blogspot.com
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BARADERO/BUENOS AIRES.- La set-
mana pasada agents de tràfic
del barri de Buenos Aires de
Baradero van perseguir a dos
adolescents de 15 anys per no
portar casc; després de vàriers
cuadres els van atrapar i amb
una furgoneta policial van atro-
pellar la moto dels nois per dar-
rera  matant a un instantànea-
ment i l'altre va morir a l'hospi-
tal. L'alliberament dels policies
sense càrrecs poc més tard va
desencadenar ràpidament la
furia popular. Milers de veïns

van sortir al carrer i van cremar
la furgoneta policial que va
matar els nois; després es van
dirigir a la Municipalidad i la
van cremar, i van lesionar a un
concejal amb cops de pedra
al cap. Els veïns i veïnes també
van cremar altres edificis
públics com el Concejo
Deliberante, el Registre Civil, el
Jutjat de Faltes i una oficina del
Instituto de Obra Médico
Asistencial (IOMA). Segons la
prensa uns tres mil veïns van
participar de la rebel.lió on

també es va destrossar una
emisora de ràdio oficial que
parlava de delincuència popu-
lar i no de veïns. Algunes fonts
assenylen que la flama també
s'hauria estés per la forta cor-
rupció municipal i per la ma
dura policial al dia a dia amb
els adolescents. Finalment la
rebel.lió va ser apagada amb
efectius de Infanteria i
Caballeria vinguts de fora i
nombroses dotacions de
bombers per apagar els múlti-
plesfocs.  Contra-Infos 23/03/10
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DIJOUS 25 DE MARÇ - 17.30H DAVANT DEL CONSULAT DE MÈXIC

- PASSEIG DE LA BONANOVA, 55 -  <FFCC> PUTXET

Solidarit at amb el moviment zap atist a 

DISSABTE 27 DE MARÇ - 12H LA ROSA NEGRA - C/ROSER, 30 - POBLE SEC

Taller de dret s bàsics en cas de detenció

DISSABTE 27 DE MARÇ - TOT EL DIA - C/HOSPITAL - MANRESA

5è aniversari del CSO La T remenda

DILLUNS 29 DE MARÇ -10H VAPOR VENTALLÓ - <RENFE> TERRASSA

Cercavila contra l’especulació a T errassa

DIUMENGE 11 D’ABRIL - 9H PÇA MADALENA - ZUERA

Marxa contra les macropresons a Zuera
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Mobilitzacions arreu delMobilitzacions arreu del
món pels zapmón pels zap atistesatistes

Lluites d’arreu

Rebel·lió veïnal a Rebel·lió veïnal a Argentina per la mort de dos jovesArgentina per la mort de dos joves BARCELONA.- Més de mil persones
van participar el passat diss-
abte 20 de març a la mani-
festació en protesta per la mort
de Làbros Fùdas que es va fer al
barri atenenc de Dàfni. En soli-
daritat amb aquest fet, la pas-
sada matinada del dilluns 22 de
març es van trencar els cristalls
d'un centre de formació dels

Mossos d'Esquadra situat al barri
de les Corts (Barcelona). Els
autors de l'acció diuen que es
un petit gest de solidaritat amb
el company assassinat a mans
de la policia grega fa 10 dies a
Atenes, així com també amb
les morts produides per les
forces de seguretat a l'estat
espanyol. Contra-Infos 23/03/10

SolidaritSolidarit at amb Grèciaat amb Grècia
DESALLOTJAMENT DEL

BOSC OKUPAT A BÈLGICA

Acció contra laAcció contra la
Red Eléctrica iRed Eléctrica i

la MAla MATT

Boscos okupats

CHIAPAS-ARREU DEL MÓN.- Després
de que en les darreres set-
manes varies comunitats zap-
atistes hagin patit atacs para-
militars i algunes estiguin amb
risc de desallotjament, durant
les dues primeres setmanes de
març s'han realitzat mobilitza-
cions a diverses localitats del
món. Gent de la Otra
Campaña ha estat persegui-
da i bases d'apoyo zapatistes
com les de Santo Domingo
amenaçades d'expulsió.
Diferents actes i accions es
van fer a territori mexicà,
desde el DF capital a San
Cristobal de la Casas. Per la
seva banda a Europa es va
fer una setmana de solidaritat
del 13 al 21 de març; a
Bremen (Alemania) diferents
solidàries van fer una acció al
consolat mexicà segrestant
l'escut del consolat. A Atenes,
durant la manifestació mul-
tutudinària de la vaga gener-
al del 11 de març es van

repartir milers de panflets per
chiapas i es va desplegar una
pancarta gegant sota les
consignes “Calles de Atenas,
montañas del sureste mexi-
cano, ahora la revuelta está
en todas partes” i en solidari-
tat amb els perseguits per
lluitar. A l'Estat Espanyol, el
dissabte 13 al costat de la
Cibeles de Madrid desenes
de persones es concentra-
ven. A Barcelona el dissabte
20 es va fer a la tarda una
concentració a la plaça sant
Jaume convocada per
Barrikada Zapatista amb
l'afluéncia de molta gent llati-
noamericana i que es va
acabar amb una perform-
ance. Pel proper dijous a la
tarda, hi ha prevista una altra
concentració al consolat
mexicà del pg. Bonanova. A
altres ciutats com Bilbo es
repetiren concentracions
contra la persecució als zap-
atistes.   Contra-Infos 23/03/10

C/ FONOLLAR ,10 - <METRO> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okup ació a
Barcelona els dimart s i dijous


