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ESTAT ESPANYOL.- Aquests passats
dies hi havia convocades
varies concentracions en
suport a la Tamara a ciutats
com Barcelona, Vigo, Getafe i
Madrid. Al voltant de mig cen-
tenar de persones es varen
concentrar diumenge 18 a la
Pl. de la Verge, a València, per
la llibertat de la presa anar-
quista Tamara, que fou
detinguda el passat 15 de
desembre. Se l’acusa d’enviar
una carta amb una petita
quantitat de material pirotèc-
nic al Secretari de Serveis pen-
itenciaris Albert Batlle.
Aquesta acció s’emmarcava
en la campanya per la lliber-
tat de Amadeu Casellas,
Durant l’acte es va denunciar
la seva situació a Brians I, ja
que en aquests moments, el

correu, les trucades i les visites
li estan intervingudes de forma
irregular, se li han denegat els
recursos que es van posar
demanant la llibertat provi-
sional i ara mateix estem pen-
dents de nous moviments per
part del seu advocat, el que
pot dur a canvis dintre del
procès judicial. Des del grup
de suport, es diu que «Tamara
es troba forta, amb ànims, no
fa més que recordar-nos que
el seu cas és un de milions».
Diumenge 18 es va fer una
concentració a Getafe i el
divendres 16 una altra a
Terrassa on també es va
denunciar la situació d’altres
companys que han patit la
repressió com l’Alfonso.
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Presos i Preses en lluita

Milers de persones es Milers de persones es 
manifesten contra els manifesten contra els 
transgènics a Madridtransgènics a Madrid

MADRID.- Milers de persones es van
manifestar el Dia Internacional de
la Lluita Camperola a Madrid sota
el lema «Per una Alimentació i una
Agricultura Lliure de Transgènics».
Agricultors, ecologistes, ONG,
sindicats, col·lectius socials i polítics
i consumidors de tot l’estat han
recorregut la ciutat fins a les portes
del Ministeri de Medi Ambient,
Medi Rural i Marí (MARM) exigint
al Govern que prohibeixi el cultiu
de panís transgènic. Actualment
l’estat espanyol és l’únic país
europeu que conrea transgènics
a gran escala, amb 76000 hectà
rees de blat de moro transgènic.
Aquest cultiu s’està escampant
amb una falta absoluta de

transparència i control, amb nom-
brosos casos de contaminació de
collites i aliments convencionals i
ecològics. No obstant aixó, el
Govern ignora els seus impactes
socials, econòmics i ambientals, i
les conseqüències sobre la salut i
la biodiversitat que han portat a
altres països a prohibir-lo. Aquesta
multitudinària manifestació
suposa l’acte central d’una set-
mana d’accions contra els trans-
gènics, amb desenes de
protestes, xarrades i accions infor-
matives per tot l’Estat i també
davant de les ambaixades d’al-
tres països.
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Transgènics Fora

BARCELONA.- Després d’una llarga
espera, els jutjats d’executòries
de Barcelona han deixat pre-
scriure la sentència que l’obliga-
va a triar entre el pagament
d’una sanció econòmica de
400 euros o l’empresonament
per 50 dies. Així ho ha comuni-
cat el mateix Karim Akbih en
roda de premsa acompanyat
per familiars, amics i companys.
Una satisfacció molt gran per a
en Karim que no ha perdut ni un
moment per agrair el suport
rebut així com per criticar dura-
ment el posicionament contrari
de l’Ajuntament de la ciutat i
particularment del seu alcalde,
Joan Ignasi Elena, que van
rebutjar una moció de solidari-
tat presentada per la CUP el
passat 1 de juny. Es tanca un
cas repressiu més en el què ha
prevalgut l’actitud valenta i
coherent del membre de
l’Assemblea de Joves de la ciu-
tat: des del primer dia, ja en el
judici, i per diverses vegades en
compareixences als jutjats (la
darrera a finals de febrer), en

Karim va manifestar la seva
negativa a abonar els 400
euros. Aquesta fermesa deixava
poques possibilitats als jutjats de
Barcelona que havien de resol-
dre el cas enviant l’ordre als
Mossos d’Esquadra per detenir i,
tot seguit, empresonar en Karim
per 50 dies... o bé deixar que el
cas prescrigués. Fet que s’assolí
el 24 de març. La roda de prem-
sa ha carregat també contra la
figura de la pena-multa, sanció
imposada en aquest cas, que
suposa, per l’impagament
d’una quantitat econòmica, la
substitució d’aquesta per presó.
Des del primer dia, la campa-
nya per l’absolució d’en Karim,
va prendre la responsabilitat de
denunciar la discriminació que
suposa aquesta figura punitiva,
que segons consideren, posa
en evidència la justícia classista
espanyola, ja que envia a la
presó només aquells que no
tenen diners per pagar la multa.
www.alertasolidaria.org
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En Karim de VEn Karim de V ilanova noilanova no
serà empresonat serà empresonat 

MARTUTENE/GUIPÚSCOA.- Aquest
passat dilluns 19 es feia
davant la presó de Martutene
una concentració en solidari-
tat amb una opositora al TAV
condemnada per una acció
contra la megainfraestruc-
tura. La persona es negarà a
pagar la multa de 360 euros
que se li ha imposat per una
acció de desobediència civil
del juliol del 2008 que consistia
en un impagament de bitllets
a RENFE dins la campanya
que es va fer denunciant l’ele-
vat presupost que es destina a
construir el TAV en detriment
del transport convencional.
Dins la campanya, desenes
de persones van viatjar a

RENFE i EuskoTren sense pagar
el bitllet i entregant un mani-
fest d’objecció de conscièn-
cia al revisor. La condemna-
multa per aquesta acció (els
360 euros) són conmutables
per 30 dies de presó que hau-
rien de començar el dilluns de
la concentració. Desde l’as-
samblea contra el TAV anun-
cien de que hi ha més con-
demnades per diferents
accions que tampoc pensen
caure en el xantatge que
nega el dret a la protesta que
suposa pagar les multes.
www.sindominio.net/ahte
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No al TAV

Un desallotjament, unaUn desallotjament, una
altra okupaltra okup ació... de luxeació... de luxe

BARCELONA.- Fa aproximada-
ment tres setmanes que es va
okupar un edifici de pisos a la
Ronda de Sant Pau. L’edifici té
sis pisos i dos locals i portava
buit 18 anys. Tot seria habitual,
però es que els pisos es van
retocar amb acabats de luxe.
Jacuzzis als banys, terres de
marbre, llums automàtics als
armaris, persianes automà
tiques i tots els electrodomés-
tics a estrenar. Tot i que no

està clar, els veïns diuen que
l’edifici no és legal ja que en
la seva construcció es va
destruir una part de l’antiga
muralla. Tot plegat va fer que
en el seu moment no
tinguessin la llicència i no es
posessin a la venta. L’edifici
en teoria s’hauria d’enderro-
car però el propietari no té
diners per fer-ho. 
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Okupació i Centres Socials
Saragossa.- Els passats dijuos i
divendres 15 i 16 d’abril es tro-
bar a la ciutat aragonesa els
ministres Europeus de
Inmigració. Diferents mobilitza-
cions van tenir lloc a la ciutat
per protestar per aquesta nova
cimera ministerial de la UE.
Amb el lema de “Aqui no
sobra nadie” el passat diven-
dres 16   es va fer una jornada
que va començar amb un
Reclama las Calles Sin
Fronteras. Diferents columnes
desde diferents punts de la ciu-
tat van confluir despres d’anar
en cercavila pels carrers, arrib-
ant-se a juntar unes 600 per-

sones amb xanquers, sound
system, percussió i un grup
ciclista. La policia va fer intents
de càrrega als carrers del cen-
tre històric per suposada mani-
festació no autoritzada però
finalment els ànims es van cal-
mar. Amb les diferents
columnes que van avançar
fins el centre la mobilització va
conseguir colapsar Saragossa i
difondre la protesta a diferents
barris. Davant el Palau de
Congressos uns 20 activistes
van fer una acció ruxant-se
amb pintura vermella denun-
ciant que les polítiques
migratòries maten.

Mobilitzacions contra laMobilitzacions contra la
cimera de ministres de UEcimera de ministres de UE

Contra l’Europa del Capital


