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Galliners: Kan Bici Desallotjat
Aupa compas i amigxs!
Aquest matí 10 de Maig a les 10.30h van aparèixer el propietari amb uns matones no
uniformats davant de Kan Bici, després van arribar 2 patrulles dels mossos i una gosseta
judicial que va decidir forçar la porta d’entrada (sense gaire èxit) i després van
aconseguir obrir la porta posterior del jardí mentre el veí treballava amb la
desbrossadora… Èrem dos i poc animats de barallar-nos amb els maderos, així ens
donaven 10 minuts per a agafar les coses que no haviem pogut treure abans. La poca
assistència als actes convocats per a la resistència de Kan Bici i la ignorància han
condemnat el desallotjament de la kasa. La por d’expressar la seva opinió davant de
tothom és col·laboració passiva amb els crims perpetrats tots els dies. Per part de lxs
compas poca solidaritat, però ja sabem perquè estem en aquesta situació i amb que
mitjans manipulen/tergiversen la realitat. Sempre contra els desallotjaments, avui com
ahir, la nostra única arma és la solidaritat expressada al carrer. El silenci mata! Des de la
nova okupació una salutació de complicitat amb les resistències diverses al món i
especialment una salutació calorosa a lxs compas en la ZAD (Bretanya) i lxs anarquistes
detinguts recentment a Indonèsia. La vida segueix sent una lluita que hem triat per
enfortir-nos i per enfrontar-ens contra aquest sistema corrupte i fals que solament coneix
l’opció entre ser esclau i/o pagar el preu que et demanen o lluitar de forma permanent
contra tots els seus lligams i paranys. Poden desallotjar les nostres kases però les nostres
idees no canviaran! Mentre sembreu misèria hi haurà rebel·lió!
Ni oblit ni perdó!
Salut & Anarquia (des d’algun lloc preciós)!

Aquest article està disponible en línia en la pàgina web de Trespass en la següent
direcció https://www.trespass.network/?p=1527&lang=ca i en el tercer número de la
revista: https://www.trespass.network/?page_id=1472&lang=en
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