ACTE DE LA CUP A LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
Tal i com ja havíem avançat, el passat dissabte, 17 de juny, es va
celebrar un acte convocat per la CUP-Guíxols per unir les lluites contra la
MAT i la C-32. La formació ha enviat una nota als mitjans amb el següent
contingut:
“Lluites contra la destrucció del territori en benefici de grans empreses
mafioses com Red Eléctrica Española i Abertis. Tots dos infraestructures
innecessàries i que imposen arguments favorables als projectes a base
de mentides i manipulacions als grans mitjans de comunicació.
En Jordi Navarro i en Pascual Aguilar ens van explicar les pràctiques
mafioses de REE, amb perfecte combinació amb el poder polític de
l'Estat i la Generalitat. Com tots els grans mitjans de comunicació van
censurar-los o manipular-los i com els Mossos d'Esquadra van militaritzar
els pobles per on havien de passar els ramals.
Però també ens van explicar les diferents protestes populars que es van
organitzar. Com els pobles i les veïnes van lluitar i es van oposar al
projecte.
Es va destacar que "les lluites ecologistes es transformen en lluites pels
drets bàsics perquè et neguen el dret a protestar i a expressar-te" i que
"les eines dels de baix sempre són les mateixes: la unitat i la solidaritat" i
que "tot i que és molt complicat és necessari i imprescindible lluitar i
oposar-se a aquests projectes"
Els companys de la CUP de Lloret ens van explicar el projecte de la C-32
que reveu destruir una bona zona de l'Ardenya i tot per no acabar
solucionant els problemes actuals de mobilitat a la zona.
Ara cal solidaritzar-se amb els encausats per protestar contra la MAT i
caldrà oposar-se al MIDCat, un gasoducte que vol portar gas de Líbia,
país actualment destruït a causa de la guerra en què van participar
països com l'Estat Espanyol. El traçat travessarà totes les comarques
gironines de Nord a Sud. Consisteix en posar uns conductes de gas que
ocuparan 150 metres d'amplada de rases. I tot per encarir el preu del
gas, fomentar energies brutes i beneficiar econòmicament els de
sempre”.

