
ACAMPADA DE 
RESISTÈNCIA ACTIVA 

EN DEFENSA DEL 
TERRITORI

Contra la MAT 
i el món que la 

necessita

ACAMPADA DE 
RESISTÈNCIA ACTIVA 

EN DEFENSA DEL 
TERRITORI

Contra la MAT 
i el món que la 

necessita



QUÈ ÉS LA MAT?

La línea de Molt Alta Tensió (MAT) és una autopista elèctrica que transporta un 
mínim de 400.000 volts. S’està construint per interconectar Estats europeus i 
també el continent europeu amb l’africà. Serveix per comercialitzar i distribuir 
excedents d’energia produïdes per centrals nuclears I suposades fonts d’ener-
gies alternatives. Paral·lelament, és la xarxa que el capitalisme necessita per 
alimentar a altres projectes e infraestructures  de mort i destrucció, com per 
exemple el Tren d’Alta Velocitat (TAV). Els responsables són els de sempre i les 
empreses constructores estan implicades en altres projectes  de destrucció del 
territori, empreses entre les quals destaquen Vinci a Europa i Endesa a Amèrica 
del Sud.

PER QUÈ L’ACAMPADA?

Perquè no es construeixi l’últim tram decissiu per connectar França amb Catalu-
nya.
Perquè no passi l’energia de 6 centrals nuclears franceses per aquest territori 
ni per cap altre. Per prendre la lluita contra la MAT com un punt de partida cap 
al qüestionament de la nostra manera de viure, en la seva major part imposada  
pel domini del Progrés. Per crear un espai de trobada, informació, agitació i 
acció a les terres afectades.
  
PER QUÈ AQUÍ I ARA?

Aquest és un moment decisiu després de més de 10 anys de lluita. Al setembre 
comencen les expropiacions als propietaris que no han volgut firmar la venta 
dels terrenys necessaris per la construcció de les últimes torres de la MAT a 
Girona.

Per tot això us convidem a participar activament a l’acampada, per 
compartir, lluitar i resistir en un lloc autogestionat, lliure de líders 
i representants. Volem crear moments d’intercanvi i conexió entre 
diferents lluites, perquè la MAT ens afecta a tots i totes i no és una 
lluita aïllada.

CONTRA EL PROGRÉS, LES SEVES INFRAESTRUCTURES I ELS 
SEUS DEFENSORS:    RECUPEREM LES NOSTRES VIDES!
ENS VEIEM EL 23 D’AGOST DE 2013
A LES TERRES DE GIRONA

Porta tot el que necessitis per acampar. Més informació i actualitzacions :
http://torresmasaltashancaido.espivblogs.net/ 
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