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BARCELONA.-Amb motiu de la
Cimera Europea per la Unió
de la Mediterrània que es cel-
ebrarà a Barcelona a principis
de juny comencen a circular
convocatòries com la que
reproduïm:”Durant el mes de
juny, acudiran a Barcelona els
caps d’estat de diferents paï-
sos entre ells els membres de
la Unió Europea o altres Estats
com Israel i Egipte per tractar
temes com immigració, ener-
gies, comerç, control social,
turisme. Aquest seguit de
reunions no tenen altre objec-
tiu que consolidar el seu
poder i gestionar la crisi
econòmica inherent al sis-
tema capitalista per mantenir
la pau social(..)fem una crida
internacional per
tal que tothom qui pugui vin-
gui a Barcelona entre els dies

29 de maig i 7 de juny per
combatre els poders
establerts i trencar el silenci de
la pau social. A Barcelona
durant aquells dies s’estan
organitzant un seguit d’actes,
mobilitzacions i xerrades que
conformaran una contra
cimera en que es tractaran els
mateixos temes que a la
cimera oficial però des del
punt de vista autònom, lliber-
tari, combatiu. Des del
col·lectiu convidem a totes les
companyes a unir forces i
autoorganitzar-se contra el sis-
tema
establert. Salut i que la lluita
continuï! Per a més informa-
ció: BurnCapitalismNow@rise-
up.net
http://BurnCapitalismNow.wor
dpress.com
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Cimera euromediterrània

GASTEIZ.- Dimecres que ve, 12
de maig, jutjaran a 6 persones
per participar en una acció
pública i pacífica en contra
del TAV. L’acusació demana 2
anys de presó per a cadascun
acusant-los de sengles
delictes de desordres públics i
atemptat a l’autoritat. Al
desembre de 2007, dos
activistes es van penjar d’un
dels ponts que uneix la ciutat
de Gasteiz amb el parc
Arriaga i van desplegar una
pancarta en la qual es crida-
va a la manifestació del 15 de
desembre a Arrasate i es dem-

anava la paralització del TAV.
L’ertzaina va carregar violen-
tament contra els congregats
sota pont i van detenir a sis
persones; els dos que es van
penjar i quatre que obser-
vaven l’acció. Un dels
detinguts és el corresponsal
de la radio popular Hala Bedi.
Seran jutjats sota falses acusa-
cions de desordres públics i
atemptat a l’autoritat. Desde
el moviment antiTAV han con-
vocat una concentració als
jutjats de Gasteiz.
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Lluita contra el TAV

GINEBRA.- El passat divendres 7
maig va finalitzar l’exàmen del
Consell de drets humans de la
ONU, sobre la situació dels
drets humans a l’estat espany-
ol. En aquest informe es
recullen les 137 recomana-
cions que les delegacions dels
47 països membres del Consell
han realitzat per a què millori
la protecció dels drets humans
a l’estat. La delegació del
govern espanyol va rebutjar
18 d’aquestes propostes, la
majoria referides a la política
antiterrorista i a la prevenció
de la tortura. 
De fet, l’ONU ha sol·licitat en
nombroses ocasions l’abolició
del règim d’incomunicació, a
través del Comitè de drets
humans, el Comitè contra la

tortura i el relator especial
contra la tortura. Cap de les
recomanacions referides a l’a-
bolició de la incomunicació
va ser acceptada per
Espanya, encara que sí es va
comprometre a revisar la leg-
islació que permet la seva
aplicació a menors d’edat.
Alhora el govern s’ha compro-
mès a estudiar la ratificació la
Convenció per a la protecció
dels drets dels treballadors
migrants i les seves famílies, i
ha acceptat el compromís de
cooperar amb la societat civil
en el seguiment del compli-
ment d’aquestes recomana-
cions.
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El sumari econòmicEl sumari econòmic
d’Egunkaria surt ded’Egunkaria surt de
l’Audiència Nacionall’Audiència Nacional

MADRID/ESTAT ESPANYOL.- El jutge
central penal de l’Audiència
Nacional, José María Vázquez
Honrubia, ha remès avui a un
jutjat de Gipuzkoa la causa
del sumari econòmic
d’Egunkaria, al considerar que
després de l’absolució del
primer sumari, no poden apre-
ciar-se en aquesta segona
peça delictes de terrorisme.
Vázquez Honrubia veu “evi-
dentíssim” que l’Audiència
Nacional “no pot atribuir-se”
la competència per “jutjar
fraus fiscals per fets que en tot
cas s’haurien comès en la seu
social del diari ‘Egunkaria’”, és
a dir, a Gipuzkoa. Per aquest
motiu, recorda que, segons la
Llei d’Enjudiciament Criminal
(LECR), la causa hauria de
recaure en “els organismes
jurisdiccionals corresponents”
d’aquesta localitat, ja que
“admetre qualsevol altra con-
clusió seria tant com entendre
competent a aquesta
Audiència Nacional per a
qualsevol classe de delicte
comès per integrant o suposat
integrant de banda terrorista”.
El magistrat destaca en el seu

acte que “curiosament ni tan
sols l’acusació popular enl-
laça la presumpta defrau-
dación fiscal amb fets que
permetin concloure ni indicia-
riamente que aquesta activi-
tat defraudatòria fos encami-
nada a finançar a la banda
terrorista ETA”. El frau fiscal
només ho apreciava l’a-
cusació de Dignitat i Justícia, i
no la fiscalia. “Manca de sen-
tit, com al·lega el Ministeri
Fiscal, que pel sol fet d’atribuir-
se’ls en el sumari la condició
de terroristes resulti que tots els
delictes que suposadament
cometin tinguin sense més tal
caràcter i haver de ser jutjats
per aquesta Audiència
Nacional”, raona el jutge.
L’acte també estima que “ni
la quantia del presumptament
defraudat és d’una extra-
ordinària gravetat susceptible
d’alterar el normal desenvolu-
pament de l’economia
nacional”. És un pas positiu,
però encara cal recordar que
pesen sobre 8 persones greus
peticions de presó.
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Mobilitzacions a Madrid perMobilitzacions a Madrid per
nova cimera Europeanova cimera Europea

MADRID.- Aquesta propera set-
mana, entre els dies 16 i 20 de
maig, ‘Trenquem el Silenci’
tornarà a sortir als carrers de
Madrid durant la cimera ‘UE-
América Latina y el Caribe’ en
el marc de la presidència
espanyola de la UE. Amb un
programa de conferències,
col·loquis i accions, en el qual
contaran amb la veu directa
dels actors socials que viuen
de primera mà les conseqüèn-
cies de LES SEVES decisions, i
que explicaran allò que
s’oculta: les resistències quo-
tidianes, silencioses però
vives.Amb espais per a la

reflexió i les propostes a través
d’una participació no intervin-
guda, per a la qual no cal
demanar permís. Amb
accions que obrin un nou
espai a la protesta. Comenten
que “ens resistim a acceptar
el model neoliberal com
norma que regeixi les rela-
cions polítiques,
econòmiques, socials i medi-
ambientals en aquest plane-
ta.” Més info  a
www.rompamoselsilencio.net
http://www.centrodeme-
dios.org
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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


