
BARCELONA.- El proper dia 15 de
maig es presentarà al Forat de
la Vergonya la Campanya
«Estem totes enRedades», una
iniciativa que vo  imitar les
Brigades Veïnals d'observació
de Drets Humans que ja fun-
cionen a Madrid. La finalitat
d’aquestes Brigades és inten-
tar donar una resposta  organ-

itzada i col·lectiva davant els
abusos constants que pateix-
en les persones migrants, i
crear formes d'actuació con-
tinuades en el temps i eficaces
social, política i judicialment.
Les redades policials, que
responen a una lógica racial i
discriminatòria, són el principi
d'un llarg viatge que porta els i

les migrants a ser detingut,
internat en un CIE i expulsat al
país d'orígen. D’aquesta man-
era, la frontera passa a estar a
tot arreu, i sortir del metro en
una determinada estació
comporta un perill similar a
saltar la valla de Ceuta. Tot i
això les redades racistes no
són innevitables. Sota el lema

«Treu el mocador pels teus
veïns», es preten donar a
conèixer l'existència i conse-
qüencies de les redades, i
crear un sistema d'alertes per
tal que els migrants puguin
saber on estan ubicades
aquestes. «Tenim la possibilitat i
la responsabilitat d'actuar,
individual i col·lectivament,
per a fer que el control torni a
ser motiu de perplexitat i indi-
gnació. Per això pensem que
cal visibilizar aquestes situa-
cions d'injustícia i practicar l'a-
juda mútua i la solidaritat.» La
idea és onejar un mocador
vermell allà on s’identifiqu que
s’estaà produïnt una redada,.
«Intentar sabotejar, en qual-
sevol dels seus punts el
mecanisme Redada-deten-
ció-CIE-expulsió és una exigèn-
cia ética avui, aquí i ara»,
declaren des de la
Campanya.
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El tempEl temp ss LL’agenda’agenda
DISABTE 15 DE MAIG -  11:30H FORATDELA VERGONYA

Estem totes enRedades

DISSABTE 15 DE MAIG - 12H CONSULATDEPORTUGAL RDA. ST. PERE7
Concentració en solidarit at amb els 11 de
Lisboa

DISSABTE 15 DE MAIG - 12H UNILLIURE LA RIMAIA GRAN VIA 550
La Rimaia és del barri

DEL 20/5/10  AL 23/5/10 AL CSO LA RIMAIA

Hardmeeting

DISABTE SEGÜENT D’UNA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA 19:00H

DAVANT ANTIGA SOTS-DELEGACIÓ DE GOVERN DE GIRONA

Llibert at Núria Pòrtulas

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
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S'activa a Barcelona la campS'activa a Barcelona la camp anya anya 
«Estem totes enRedades» «Estem totes enRedades» 

EcologiaNo a la llei d’estrangeria

Trenca les 
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. Brians II

Carretera de Martorell a
Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires

TVE censura un programaTVE censura un programa
per les pressions de CEPSAper les pressions de CEPSA

Camp de
Gibraltar/Andalusia.- La direc-
ció d’Informatius de TVE va
cancel·lar dilluns passat l’e-
missió del reportatge ‘Alguna
cosa olora malament’ després
de rebre una trucada de l’em-
presa petroliera CEPSA.
L’espai estava dedicat als
problemes de salut dels veïns
de la Badia d’Algesires (Cadis)
a causa del polígonígon
químic que hi ha a la zona, la
més important d’Espanya, i on
CEPSA lidera l’activitat. En el
seu lloc es va reposar un
reportatge antic sense cap
notificació pública, ni abans ni
després, sobre el canvi de pro-
gramació.El polígon industrial
del Camp de Gibraltar és un
dels més grans d’Europa i la
concentració d’emissions de
gasos i abocaments ha alertat
no només a ecologistes.
L’Atlas de la Mortalitat a
Espanya, realitzat per la
Universitat Pompeu Fabra i al
que l’administració li ha tret
importància, assegura que les
persones que viuen entre
Sevilla, Cadis i Huelva tenen
un 40% més de probabilitats
de morir de càncer. La set-
mana passada, el Parlament
Europeu va demanar a
Espanya que realitzés un estu-
di epidemiològic per esclarir
les causes.  “L’objectiu del
reportatge”, ens conta la peri-

odista Montserrat Cuní, “és
denunciar els problemes greus
de salut, alguns relacionats
amb altes taxes de malalts de
càncer, que té la població
d’aquesta zona. La nostra
intenció no és ser crítics amb
cap empresa en particular,
perquè si les empreses tenen
permís per a posar una
xemeneia, la posaran. I si se’ls
permet una determinada
quantitat d’emissions de
gasos, usaran aquest permís
fins al límit”. Segons tant la
reportera com la directora,
“en cap moment del repor-
tatge es nomena directament
a CEPSA” i afegixen que
“l’opinió de les empreses del
polígon químic està present
en el reportatge ja que inclou
entrevistes amb membres de
la plataforma que representa
a les companyies de la
zona“.La reportera assegura
que “em dol per mi, em dol
per la meva empresa, però
sobretot em dol per la gent,
pels veïns, que han de com-
provar com sempre hi ha
problemes per a parlar de la
seva situació”. http://periodis-
mohumano.com/societat/tve
-suspèn-la-emision-de-alguna
cosa-olora-malament-després
d e - u n a - c r i d a d a - d e -
cepsa.htmlper iodismohu-
mano.com 
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