
B A R C E L O N A . - L ’ A C A P S
(Associació Catalana
d’Amics del Poble
Saharaui), Resistència
Saharaui i la Delegació del
Front Polisario a Catalunya,
convoquen tot el moviment
solidari amb el poble saha-
rauis a concentrar-se
davant de la Generalitat de
Catalunya a la plaça de
Sant Jaume de Barcelona, el
proper dimecres 21 d’abril, a
les 19h. La concentració es
far`r per donar suport  als
m´rs de 30 presos polítics
sahrauis que fan vaga de
fam a les presons marro-
quines des del passat 18 de
març. Amb aquest acte es
vol reclamar la llibertat de
tots els presos polítics
sahrauis, en especial dels
que seran jutjats per un tribu-
nal militar, enfrontant-se a
una possible pena de mort.
La situació. És molt urgent

perquè els presos polítics
sahrauis duran la vaga de
fam fins al final. El Marroc
segueix torturant, empreso-
nant arbitràriament i violant
els Drets Humans dels
sahrauis al Sàhara
Occidental ocupat. La
comunitat internacional con-
tinua fent oídes sordes al que
és una de les situacions més
insostenibles del planeta pel
que fa a la violació de drets
humans. El Govern
d’Espanya, una vegada
més, no condemna al seu
homóleg marroquí per les
seves actuacions, tot i que el
Sàhara Occidental continua
sent un territori que de dret
hauria de ser administrat per
Espanya fins que se celebri el
referèndum d’autodetermi-
nació del poble sahrauis que
reconeix Nacions Unides.
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Dijous 22
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Divendres 23

DIssabte 24
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El tempEl temp ss LL’agenda’agenda

DIMECRES 21 D’ABRIL - PL.SANTJAUME19:00H METROL-4 JAUMEI

Concentració pel presos saharauis

DIJOUS 22 D’ABRIL -  PL.SANTJAUME19:00H METROL-4 JAUMEI
Concentració la sanit at no és un negoci

D ISSABTE 24 ABRIL -  AV.MISTRAL/CÀLABRIA DE 10 A14H

Mercat d’ Intercanvi a Sant Antoni

DURANT TOT EL MES D’ABRIL - HTTP://WWW.AUTOGESTION2010.INFO

Alternatives al capit alisme: 
l’autogestió a debat 

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
www.sindominio.net/zitzania

93 530 68 76 <dimart s> - zitzania@sindominio.net

Invasió policial al pInvasió policial al p arc d’Eksárjiaarc d’Eksárjia Concentració de suportConcentració de suport
als presos saharauis als presos saharauis 

Solidaritat amb el Sàhara

ATENES.- Sobre les 22:00 de la nit
del passat dimarts 13 d’abril
un grup de persones va
atacar amb cóctels molotov
un escamot d’antidisturbis que
estaven als voltants de la seu
del PASOK (Partit Socialista
grec). Una mica més tard,
diversos escamots d’antidistur-
bis MAT van envoltar el parc

autogestionat d’Eksárjia i van
carregar contra la gent que hi
havia. Unes 70 persones van
ser identificades i dutes a la
Comissaria d’Atenes (GADA).
De seguida es va realitzar una
Assemblea al parc i més de
200 persones van realitzar una
manifestació, sobre les 00:00,
cap a la GADA. 

Dues hores més tard totes les
persones van ser posades en
llibertat. La gent concentrada
va tornar al barri d’Eksárjia
entre consignes i crits contra la
repressió policial. 

Grècia Llibertària + 
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Rebel.lió Grega

SA N T S -MO T J U I C/BA R C E L O N A . -
Aquest proper dissabte 24
d’abril tindrà lloc la inaugu-
ració d’el nou Centre Social
Okupat (CSO) El Niu de la
Guatlla que s’ha alliberat al
barri de la Guatlla, als peus de
la muntanya de Montjuic.
Okupat fa un parell de mesos
junt a altres casetes del barri
que serveixen com a vivenda,
aquest centre social situat al
carrer Dalia,14 (davant del
poble Espanyol) celebrarà
una jornada durant tot el dia
de dissabte per a obrir les
portes al barri i a la resta de la
ciutat. Apart de dinar popular
i una cercavila, faran un
cabaret i concerts.
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Nou CSO ElNou CSO El
Niu de laNiu de la
GuatllaGuatlla

Lluites d’arreu

Trenca
les

cadenes!!
Alfonso Hermoso
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Okupació

Repressió a comunitRepressió a comunit atatss
camperoles a Hondurescamperoles a Hondures

HONDURES.- Durant aquest pas-
sat abril el moviment camper-
ol hondureny ha reactivat la
seva lluita exigint terres. En la
seva demanda de reforma
agràia, el moviment camperol
va optar per les ocupacions
de terres, a l’estil dels sense
terra brasilers. Es reclama el
repartiment de milers d’hec-
tàrees. Com a resposta guber-
namental, el passat 10 d’abril
desenes de camions militars i
policials amb milers de soldats
invaïen diverses comunitats i

establien un setge a la zona
del Bajo Aguán. Durant els
dies posteriors es detenien
diversos dirigents camperols,
molts afins al Movimiento
Unificado Campesino del
Aguán (MUCA). Mentrestant,
el moviment camperol nego-
ciava amb el govern la entre-
ga de 11 mil ha de terra amb
fortes resistències latifundistes i
l’anul.lació dels 200 judicis
contra els seus membres.
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