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La Democràcia està en perill. Dia rere dia, els millors intel·lectuals de l'estat vociferen contínuament en els altaveus pregoners Que ve el llop!,Que ve 
el llop! per a així fer-nos compartir la seva indignació davant la conducta de dos diputats de l'Assemblea de Madrid corromputs per alguns (no tots 
per descomptat) empresaris immobiliaris. 
 Comissions d'investigació, expulsions , res és massa per a netejar el prestigi d'uns representants del Poble traïts per la bruta conducta d'una minoria 
indigna. Es celebren grans debats al més alt nivell necessaris per a desfer-se d'aquests impresentables i poder tornar a contemplar les transparents 
aigües de la normalitat d'un sistema democràtic modern, assentat i eficaç. La normalitat que fa que tot sigui com deu ser i per la qual no fa falta posar-
se en guàrdia. 
 La normalitat del desallotjament de cases okupades en nom de la Llei que garanteix el dret de l'especulador a especular , la de la il·legalització de les 
idees, la normal criminalització de perillosos moviments radicals violents, la normal tortura de detinguts, la quotidiana explotació humana 
convenientment regulada, l'assentat apartheid i assetjament policial d'immigrants, l'innegable dret del ric a tenir privilegis per la seva condició. 
Gaudim la normalitat del millor dels sistemes, aquell que ,ens diuen, hem de defensar entre tots: la seva puta Democràcia. 
 

Desallotjat el CSO Laboratorio-3 .Okupat Labo-4 
"Com deien els indis metropolitans a la fi dels setanta: 
conspirar és respirar. I nosaltres ens neguem a deixar de 
respirar" (Les rates del Laboratori 03)  
Un desallotjament, una altra okupació. Aquest desig va 
tornar ahir a cobrar vida en el barri madrileny de 
Lavapiés. 
 Tot el món sabia que El Laboratori no marxava, però  

pocs esperaven aquesta rapidesa en la nova okupació. A les vuit del matí del 
dilluns, nou de Juny, 150 antidisturbis irrompien amb violència en l'edifici 
del carrer Emparo on tenia la seva seu el Centre Social Okupat Laboratori 
03... 
 Amb aquesta acció es posava fi a la vida política del Labo3 però, no obstant 
això, aquesta mateixa tarda i al crit de "un desallotjament, altra okupació" la 
concentració que s'havia convocat com acció de protesta convertida en 
improvisada manifestació, ha començat a ascendir pel barri de Lavapiés fins 
arribar al carrer Ministriles on s'ha produït una okupació pública i massiva 
d'una antiga seu del PSOE. 
 La okupació reivindicada com resposta al desallotjament del matí donava 
començament a una nova experiència política en la nostra ciutat: el 
Laboratori 04, obert a la llum del sol per a trencar la lògica de la guerra 
global permanent, la reestructuració del territori, la privatització de tots els 
espais públics de la ciutat i la política reactiva, resistencialista i subalterna. 

 

Comunicat de l'Assemblea Llibertària 
de Bizkaia, després de la sentència 
contra un membre  

Dilluns passat 10 de març, a les 6 del matí dos agents de 
l'Ertzaintza van entrar en la casa d'un company del col·lectiu 
sense cap tipus d'ordre de registre ni de detenció i l'hi van dur a 
la comissaria. Li van ensenyar fotos dels diferents membres del 
col·lectiu en diferents situacions: assemblees, concerts, en el 
metro, en la mani pels compas de valència a Bilbao…. 
 I al costat d'això li feien preguntes del tipus “qui sou” . Com el 
company es va negar a contestar res, va rebre maltractaments per 
part del tercer agent que tenia darrere, al que no li deixaven 
veure, ja que si es girava li pegaven: cremades amb algun tipus 
d'encenedor en els dos braços, sota els muscles, talls amb una 
espècie de cuter en tota l'esquena i en els dos braços per sobre 
dels canells i puntades. 
 Creiem que aquest fet entra en la campanya de criminalització i 
repressió contra el moviment anarquista, que s'està donant 
aquests últims mesos en l'estat espanyol: companys de valència, 
companys de Barcelona, companys de Torà i aquesta carta 
bomba que atribueixen tan alegrement a “grups anarquistes 
radicals”. 

Es recupera l'activista de Can Masdeu ferit greu 
per la policia en les protestes anti G-8  

Martin (a qui la policia va tallar la 
seva corda precipitant-lo 21 metres 
més a baix), es recupera lentament 

de la caiguda, el seu pelvis, la melsa i la seva columna vertebral 
evolucionen favorablement. 
 El seu turmell i taló esquerres tenen múltiples i molt greus 
fractures, que podrien ser operades altra vegada en els pròxims 
dies. Els doctors ens han confirmat que Martin ha d'estar en llit al 
voltant de sis setmanes més, al que seguirà un altre període 
indeterminat en el qual estarà encara hospitalitzat però amb certa 
mobilitat. 
 El policia que ‘va reconèixer haver tallat la corda’ de moment no 
ha estat arrestat ni inculpat. S'ha publicat que el riu ha esmorteït 
la caida des de 21 metres d'altura. En realitat el riu és un rierol 
amb un pam d'aigua ple de pedres.   
Les raons per les quals Martin no ha mort ni ha quedat paralític 
pertanyen de moment al terreny de l'especulació. Diversos dels 
participants en l'acció s'enfronten a càrrecs interposats per l'Estat 
suís, inclosos Martin i l'altra escaladora. Necessitem solidaritat , 
ingresseu si podeu el que pogueu en el compte a nom de Martin 
0081-0055-44-0006151525 Banc de Sabadell . 
 Podeu escriure-li a love.to.martin@web.de  
  

Eleccions 25M: L'esquerra radical avança pel seu suport 
a l'abstenció i al vot il·legal. La Haine.  
... Per als mitjans del poder no votar, votar AuB o ficar en la urna un adhesiu 
amb la imatge dels morts a L'Iraq o Nunca Mais no existeix, no va succeir. 
Van dir que “la normalitat va caracteritzar la jornada”. No obstant això es 
van succeir milers d'altercats, des de votar amb fotos, trencar paperetes 
enfront de la taula electoral, ”assalt s” a interventors del PP. 
.. Semblaria que la construcció social de la realitat comença i acaba en els 
mitjans: "els mitjans justifiquen les fins"  
. .. l'esquerra anticapitalista ha d' usar totes les eines al nostre abast per a 
ressaltar que en aquestes eleccions efectivament han destacat la 
desobediència i la solidaritat internacionalista.... 
+info en http://www.lahaine.org/espana/25m_ilegal.htm  

 
En llibertat sota fiança els joves de Torà  
Els tres joves d'aquest poble que van sofrir l'aplicació de la llei 
antiterrorista es troben en llibertat sota fiança. 
 Des d'Alerta Solidària exigim la llibertat sense fiança dels tres presos, ja 
que considerem que qui ha de pagar és l'Estat Espanyol que és el culpable 
que aquestes tres persones hagin patit tortures i hagin hagut de passar per 
la presó. 
 Agraïm les mobilitzacions solidàries de milers de persones que sens dubte 
han contribuït a l'alliberament dels companys presos. 
 


