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 El feixisme democràtic contínua silenciant idees, callant boques i tapant ulls: A Euskal Herria centenars de milers de persones són tractades com 
leprosos polítics, indignes de poder expressar-se ideològicament i per tant separats de la resta. A la il·legalització de Batasuna ha seguit la de les 
llistes electorals de la plataforma de l'esquerra abertzale AuB, qui per denunciar aquesta situació de apartheid polític i prohibició d'idees han convocat 
una acció de desobediència civil consistent a votar massivament amb paperetes de les opcions prohibides. Fins i tot això és excessiu per a l'asfixiant 
mordassa repressiva que ha investigat i intervingut les impremtes on es fabriquen aquestes paperetes perquè no quedi constància del rebuig social a la 
censura, un rebuig considerat novament delicte. 
 Entenem perfectament aquestes mesures i no gast arem ni un gram de lluita perquè es modifiquin. Sabem que formen part del seu sistema així que és 
millor que no amaguin que per als servidors del capital és delicte pensar lliurement, expressar-se, lluitar per la dignitat, combatre les desigualtats 
socials o enfrontar-se als depredadors mediambientals. Ho acceptem perquè el que ells ataquen és precisament el que ens caracteritza, i el que 
nosaltres combatem és creació seva. Sense perdre el temps a intentar que un carnívor canviï la seva naturalesa declarem delicte el seu aparell 
repressiu,la oligarquía explotadora, els seus mitjans d'idiotització de masses, el seu sistema polític servil o la pròxima reunió del Govern mundial, G-8 
,al que considerem il·legal i perseguirem com vam fer a Gènova, com farem sempre. 

Cimera Europea a Salónica (Grècia) , juny de 2003 
El lloc d'allotjament s'obrirà el 14/6/03, una setmana abans de la  cimera 
europea (20-21/6/03). Durant aquesta setmana tindrà lloc un festival de 
quatre dies amb conferències, videofórums,etc. El primer dia de la cimera 
hi haurà una manifestació als voltants del lloc de la reunió oficial. El 
segon dia (21/6/03) hi ha convocada una manifestació al centre de 
Salónica.¡Estàs convidat a lluitar!+ info  en www.resistance2003.gr y 
www.lahaine.org/global/acerca_salonika03.htm 
 

  Enfonsem el G-8! 
 
 
 
 
Del 1 al 3 de Juny es reuniran a Evian, França, els membres dels 7 països 
més rics, i Rúsia, tal com van fer fa dos anys a Gènova i el passat a 
Canadà. A la cita, el president del govern espanyol, José María Aznar, 
també assistirà.  
Igual que aleshores, els autoproclamats ‘amos del món’ volen seguir 
aprofundint en la maquinària de la guerra, retallant llibertats, drets socials 
i laborals i estenent la precarietat, misèria i mort pertot arreu .  
Igual que aleshores, també ara depèn de nosaltres parar-los:  
Puja al tren de les resistències!  
És, doncs, el moment de fer sentir la nostra veu contra la guerra! Per dir 
que no volem aquest ordre instaurat pels senyors del mal! Totes i  tots A 
Evian! No al G8! No a la guerra! 
Des de la XARXA DE MOBILITZACIÓ GLOBAL organitzem autocars 
per a assistir a les diferents accions que les coalicions franceses i suïsses 
estan organitzant. La manifestació internacional contra la guerra i contra 
el G8 tindrà lloc el diumenge, accions descentralitzades i contracumbre el 
dissabte, i des del dijous debats, conferències i tallers en el marc de la 
contracumbre.  
Els autocars sortiran DIJOUS, 29 de maig, i DIVENDRES, 30 de maig, a 
les 21h de Pl Universitat (Barcelona) i la tornada serà Diumenge, 1 de 
juny, a les 22h del mateix lloc on arribarem, per a estar a Barcelona a 
primerísima hora del matí de dilluns.  
PREU: 50 euros. ALLOTJAMENT: Gratuït, en poliesportius i en tenda 
de campanya. INSCRIPCIONS: El pagament del viatge s'ha de fer al 
CTD (c. Gran de Gràcia 126-130 pral, Barcelona) de dilluns a dijous de 
18h a 20.30h o per banc: 2100 3200 91 2201212479 (si pagues pel banc 
no oblidis citar el teu nom complet, i guardar una còpia de l'ingrés). 
CONTACTE: Telèfon 617 731 470, 93 217 95 27, 93 319 50 22 Email: 
xmg@xarxaglobal.net  Web: www.xarxaglobal.net  o 
http://www.g8illegal.lautre.net/   

València, 17 de maig: Combatem el feixisme. 
Tots a Ruzafa, tots i totes contra España 2000 

Una vegada més el partit feixista España 
2000 vol passejar-se per ruzafa en una 
nova manifestació racista contra la  

immigració, pel dia 17 de maig. Les eleccions estan aprop i 
aquest grupúscul de nazis vol presentar-se a aquestes, amb una 
nova careta de democrates i populistes, però no deixen de ser els 
mateixos nazis de sempre però amb distint collaret.  
España 2000 ja ha organitzat diferents actes nazis a valència, 
com a l'anterior manifestació racista a ruzafa, on 23 antifeixistes 
van ser detinguts després de diverses hores de disturbis al barri. 
El dia 17 de maig Espanya 2000 i els seus cadells tornen a sortir 
per ruzafa amb la intenció de difondre la seva propaganda 
racista, barri en el qual resideixen gran part de la població 
immigrant de valència. No permetem altra vegada aquest acte de 
racisme. Acudeix a la cacerolada antifeixista per a aquest dia a 
les 18:00h. a Pl. doctor landete - Ruzafa - 
 

Arxivat el cas contra el carabiner que va 
assassinar Carlo Giuliani a Gènova. 

La jutgessa d'instrucció ha accedit a la petició del 
fiscal Silvio Franz, qui havia sol·licitat l'arxiu del 
cas adduint que l'assassinat de Carlo no va ser tal, 
sinó un homicidi en "legítima defensa"."Resulta 
difícil fer un comentari en aquest moment, 
encara que ens ho esperàvem, sempre dol. Vull  

dir que nosaltres no tenim por de la veritat, uns altres 
evidentment sí", deia la mare de Carlo.  
D'altra banda, a pesar de les mentides i les reticències enfront del 
Parlament i la fiscalia, i a pesar de tot el succeït a Gènova, cap 
dels alts oficials implicats ha perdut el seu lloc.  
Tan és així que Mario Placanica, presumpte assassí de Carlo 
Giuliani, ha tornat al servei. L'arxiu no només posaria fi a la 
investigació sobre l'homicidi Giuliani, sinó que anul·laria les 
responsabilitats de qui van gestionar l'ordre públic en piazza 
Alimonda i de les seus del poder. 
 Així mateix, podria convertir-se en una pedra de toc per als 
altres sumaris que segueixen oberts sobre Gènova. Moltes 
pallisses policials seran arxivades de no ser possible la 
identificació dels responsables: el Genoa Social Forum ha fet 
una crida per  trobar videos, fotos i testimoniatges. Perquè 
Gènova no es tanca aquí.  
Distintes iniciatives s'han convocat almenys a Itàlia contra 
aquesta decisió judicial inacceptable. 

 


