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Ha passat Agost, un mes sempre tranquil en el qual no passa res sorprenent ni d'especial importància. Efectivament, aquest any no ha estat menys i no 
hi ha hagut notícies fora del normal. A ningú aixeca de la butaca que es continuï prohibint el dret de manifestació a amplis moviments populars cada 
vegada que intenten mostrar la seva existència i cridar contra l'apartheid social al que són sotmesos. 
 Ens demanem un altre gelat fresquet mentre obrers moren a Puertollano per la prioritat que patrons assassins donen als beneficis abans que a la 
seguretat dels seus empleats. Badallem  mentre passem pàgines on tornem a veure a treballadors organitzar-se al marge de sindicats traïdors i com la 
seva cupula dirigent es salva per una vegada de més pals al cap. 
 Amb el pas pesat ens arrosseguem pels carrers de les nostres ciutats i curiosos llegim pintades convocant a no se sap quina resistència contra el 
desallotjament de cases il·legalment ocupades per joves desocupats de pintes estranyes. És el panorama que vam deixar al viatjar i el panorama que 
trobem al regressar. Res especial. 
"Llibertat detinguts a Grècia i València". "Solidarit at amb nosequi". "No a la repressió". Un gos pixant. Coloms adormits per la calor. Cada vegada 
més cotxes circulant....  
Un mes avorrit, tot és normal. Aquí no passa res.  
 Accions anti desallotjaments de Centres Socials Okupats 

Diversos desallotjaments de centres socials estan prevists 
pròximament, dintre de la lògica capitalista d'atac a tot el que 
posa en dubte la propietat privada i els seus valors. 
 CSO s'Eskola a Palma, les Naus i Kasa de la Muntanya a 
Barcelona... Aquestes agressions mereixen una resposta 
decidida i solidària per part de tot@s contra el món classista i 
autoritari que ens imposen amb la força. 
 Convocatòria del CSO Kasa de la Muntanya:  
La Kasa de la Muntanya neix ara fa gairebé 15 anys per a  

donar resposta a una necessitat vital i a una inquietud individual, amb la 
voluntat que aquesta es converteixi en una actitud crítica col·lectiva 
estructurada a partir de principis com la autogestió,  l'antifeixisme, l' 
antirracisme i  l'antimilitarisme (entre altres).  
Hem cregut i creiem que existeixen altres maneres i dinàmiques de 
funcionament, de vida i de lluita basades en l'esperit crític i és en aquest 
sentit que al llarg de tot aquest temps hem intentat constituir un espai que fos 
capaç d'aglutinar tota classe d'activitats culturals i de denúncia social. Fem 
una crida a la solidaritat així com totes les mobilitzacions i iniciatives que es 
duguin a terme amb la condició de evitar el desallotjament de la Kasa de la 
Muntanya i de tots els espais okupats. 
 -1 d'octubre: MANIFESTACIÓ  als Jardinets de Gràcia, 20.00h  
-2 d'octubre: CONCENTRACIÓ  davant de la Kasa de la Muntanya (Avda 
Santuari St Josep de la Muntanya, 33) a les 8.00h  
-4 d'octubre: Resposta al desallotjament de la Kasa de la Muntanya amb una 
MANIFESTACIÓ  a Barcelona de caràcter internacional (a concretar) 
Tanmateix, a fi d'informar-vos més explícitament de les jornades de lluita de 
setembre-octubre que estem preparant des de l'Assemblea d'Okupes per a 
detenir el desallotjament de la Kasa de la Muntanya (així com de les 
diferents kases i centres socials okupats amenaçats) I per a articular la 
solidaritat necessària davant aquesta agressió jurídica, política i policial us 
convoquem a l'assemblea que tindrà lloc dimarts que ve 9 de setembre a les 
20.00h l' Espai Obert.  
 www.nodo50.org/kasadelamuntanya       www.sindominio.net/lesnaus 

 

El Profesor J s'entrega a la justicia xilena 
Jaime Yovanovic Prieto, Profesor J, s' 
entrega a la justicia xilena per enfrontar-se 
al judici per haver participat a la execució 
del general xilè Carol Urzúa a la dictadura 
Pinochetista. 
Intelectual i revolucionari marxista, el  

Profesor J fou salvatjement torturat  un any sencer pels carnissers 
del règim.  
Després de ser expulsat del país, s'incorpora a la lluita armada 
fins el 1984 quan s'exilia perseguit pels serveis secrets de la 
dictadura.  
Des de llavors inicia un periple per diversos païssos portant a la 
ment i a la pràctica la lluita contra el poderós i un desitjat retorn 
al seu país. Moment que, decideix, ha arribat. 
http://clajadep.lahaine.org    www.lahaine.org/profesor.htm 
 

 

 

Bilbo: Apartheid no. Autodeterminació 
El passat 22 d'Agost, es va portar a terme a      
Bilbo una manifestació amb el lema "Apartheid 
ez. Autodeterminazioa". 
 A aquesta mobilització li precedeix un tortuos 
camí de prohibició i denegació del dret de 
manifestació i expresió que s'ha vingut traduint 
en atacs des del govern espanyol, el tripartitt de 
gasteiz i la judicatura. Des d'aquell famós 14-S 
on el PNB-EA i IU van manar portar a terme la  

brutal agressió que va rebre la manifestació "Gora Euskal Herria" 
on desenes de persones van ser ferides i diverses mutilades 
perdent ulls i després de les seves pelegrines justificacions 
prenent com base la basta mentida, arribem al dia d'avui, on els 
drets civils dels bascos estan sent soscavats en tots els seus 
aspectes a traves de la il·legalització i persecució d'idees, 
organitzacions i partits polítics, tancament de mitjans de 
comunicació, redades i detencions massives, tortures 
sistematiques i una total absència de respecte a les decisions 
populars que no conten amb mecanismes democràtics per a fer-se 
valer. 
Conformant-se un quadre polític de Apartheid sobre Euskal 
Herria, on especialmentente alguns sectors es veuen amb tots i 
cadascun dels seus drets cohartats. 
Any 2.003, Europa, Euskal Herria en estat d'excepció, el que 
molts sectors no han dubtat a qualificar com el nou apartheid. 
http://www.lahaine.org/paisvasco/minuto_22a_bilbo.htm 

Debat ideològic a La Haine 
La nova fase expansiva del capitalisme espanyol, a debat. 
             
      
   


