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VIC/OSONA.- El diumenge 30 de
maig a les 5 de la tarda s’inici-
ava una concentració a la
Plaça Major de Vic. El lema
que l’havia convocat era
«Tots som persones». A la
plaça hi havia unes 600 per-
sones, amb diverses nacionali-
tats i diversos lemes a les pan-
cartes. Després de varis discur-
sos promoguts per les organ-
itzadores de la concentració,
s’ha pres la veu des de la
massa reunida per a l’o-
casió.Es cridaven lemes com
«papeles para todxs», «fuera
la ley de estrangeria», «la ley
de estrangeria pa’ la reina
sofia» «dignidad, derechos,
libertad, sanidad, educación
para todxs»«tancarem els
centres d’internament», men-
tre que entre els crits s’hi
sumava la música de djembes
i bongos. Després de prop
d’una hora de concentració
s’ha començat a caminar per
voluntat de la gent allà reuni-
da. La manifestació ha durat
prop d’una hora i mitja i es va
anar des de la Plaça Major fins
al Barri del Remei, un barri de
composició obrera i migrant,
on si que es va notar el suport

veïnal. Vàries pancartes feien
crits contra les politiques
racistes que s’estan plantejant
a Vic arrel de la proposició de
part de PxC (plataforma per
catalunya) de no empadron-
ament a gent sense papers. Es
podia llegir «el racismo divide«
i «sin padron perdemos los
derechos a la sanidad, edu-
cación, papeles..», «el gobier-
no quiere convertirnos en
causantes de la crisis». Durant
tot el recorregut no es va
parar de cridar «Anglada
Racista».Algunes discussions
amb els vianants durant el
transcurs de la manifestació
on es denotava que el discurs
racista ha calat i es més pres-
ent que mai. La manifestació
va finalitzar al Barri del Remei
tot anunciant properes con-
vocatòries com la del cicle de
xerrades que farà la
Campanya «Contra l’Europa
del Capital» en el marc de la
contra-cimera i la concen-
tració-concert al CIE de la
zona franca, la cita de la qual
és el dia 6 de juny a les 16.30h
a la Plaça Espanya de
Barcelona.
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TERRASSA/VALLÈS ORIENTAL.-
Després de gairebé un any el
Ministeri Fiscal va remetre als
jutjats la petició d’arxiu del cas
de la pantalla de terrassa. Tot
plegat quan més d’una seix-
antena de persones es con-
centraven  davant del consis-
tori coincidint amb el ple
municipal on es van requerir
explicacions sobre l’acte
espanyolista. L’Ajuntament va
reconèixer que només amb la
instal·lació de la pantalla li va
costar a l’erari públic més de
6.000 euros quan fins al

moment sempre havia negat
haver pres part en l’impuls i
organització de l’acte que,
recordem-ho, es va omplir de
militants d’ultra dreta, amb
banderes espanyoles, del
règim franquista i del règim
borbònic, aixecant el braç
contínuament. Ara, la pilota
és a la teulada de
l’Ajuntament de Terrassa a qui
les entitats que donen suport a
l’encausat exigeixen que es
retiri com acusació immedi-
atament.
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MÈRIDA/ EXTREMADURA.- La
Plataforma Ciutadana
Refineria NO, al costat de
Ecologistas en Accion i la
Coordinadora Europea Via
Camperola, va participar a
Mèrida de l’organització en la
manifestació ‘Una altra agri-
cultura, una altra Extremadura
i una altra Europa’, amb motiu
de la visita “informal” de
Ministres d’Agricultura de la
Unió Europea. Gent arribada
de Galícia, Castella i Lleó, País
Basc, Aragó, Cantàbria,
Portugal, Extremadura i
Andalusia van suportar els 35
ºC durant el recorregut que es
va iniciar a la Conselleria
d’Agricultura de la Junta
d’Extremadura fins a finalitzar
a la Plaça Espanya de Mèrida.
Els discursos dels polítics
regionals i ministres
d’Agricultura europeus, disten
molt de les propostes dels
agricultors i camperols. Els
polítics professionals volen
imposar una refineria de

petroli i polígons petroquímics
a Tierra de Barros, afectant
des de les costes de Huelva,
regions muntanyenques i ter-
res de cultius de Sevilla,
Huelva i Extremadura.
D’aquesta forma es contami-
nen les aigües del riu
Guadiana que reguen milions
d’hectàrees a les Vegas
Baixes d’Extremadura i
Portugal per ser aquesta
conca hidrogràfica l’únic des-
guàs possible de tot l’entra-
mat petroquíquic a
Extremadura. Els polítics parlen
de “sostenibilitat”, ”ecolo-
gisme” o lluita contra el canvi
climàtic, alhora que es perd
sobirania alimentària per
defensar des de les institucions
els interessos de multina-
cionals energètiques i agroali-
mentaries ( 5 empreses con-
trolen més del 55% de la pro-
ducció agroalimentaria
mundial). 
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Oaxaca San JuanOaxaca San Juan
COPALA/MÈXIC.-El passat 20 de
maig eren assassinats a l’estat
mexicà d’Oaxaca Timoteo
Alejandro i la seva esposa
Cleriberta Castro. Timoteo
Alejandro era el principal diri-
gent del Municipi Autònom de
San Juan Copala, una comu-
nitat que pateix des de fa
mesos un setge paramilitar,
amb la complicitat del govern
mexicà, per impedir el seu
desenvolupament com a
zona autònoma i autogover-
nada. Aquest setge implica
que ningú pot sortir-ne ni
entrar-hi sense posar en risc la
pròpia vida; implica que no
arriben aliments, ni aigua, ni
llum, han tancat l’escola i els
serveis de salut. El passat 27
d’abril, una caravana d’ob-
servadors de drets humans de

diferents nacionalitats, que
pretenia trencar el setge i
arribar a San Juan Copala, va
ser atacada per un grup para-
militar i dues persones van
resultar mortes: la mexicana
Alberta Cariño Trujillo i el fin-
landès Jyri Antero Jaakkola.
L’assassinat de Timoteo
Alejandro i la seva esposa es
pot interpretat, per tant, com
un intent desesperat i brutal
d’impedir la celebració de la
propera caravana destinada
a trencar el setge, batejada
com “Caravana Bety Cariño i
Jyri Jaakkola”, convocada pel
proper 8 de juny.
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Lluites d’Arreu

VALÈNCIA.- Cinc policies
nacionals van ser detinguts el
divendres dia 28 a València
en una operació contra la
delinqüència organitzada. Els
cinc agents, un dells oficial del
Cos Nacional de Policia, estan
acusats de pertànyer a una
màfia policial que hauria
mantingut contactes amb

diversos traficants que dis-
tribuïxen substàncies estupe-
faents en la ciutat de
València. A més a més, els
policies corruptes també hau-
rien facilitat informació a una
banda de delinqüents espe-
cialitzats en el robatori d’emp-
reses pel mètode del butró.
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UAB/VALLÈS OCCIDENTAL.-
L’estació de ferrocarrils de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) va ser
objecte el dimecres 26 de
maig d’un atac que va
destrossar part del mobiliari.
Cap al migdia una vintena
d’encaputxats van llançar
pots de pintura sobre les
màquines expenedores i van
trencar algunes tanques amb

puntades de peu, alhora que
es trencaven algunes portes i
es siliconaven altres màquines.
Els encaputxats van aprofitar
el canvi de torn del personal
de seguretat per actuar, i
l’empresa, Ferrocarrils de la
Generalitat, han presentat ja
una denúncia davant Mossos
d’Esquadra.
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