QUÈ ÉS LA MAT?
La línia de Molt Alta Tensió (MAT) és una autopista elèctrica que transporta
un mínim de 400.000 volts. S’està construint per interconnectar 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’energies 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.
Aquesta autopista, a part de la destrucció ambiental que escampa al seu pas i
de les conseqüències de salut (càncer i leucèmia) que pot dur als habitants de
les zones per on passa, és un nou projecte que implica més dependència de
les centrals nuclears, grans produccions d’energia concentrades en un punt,
per alimentar els grans projectes faraònics sense els quals el capitalisme no
pot sobreviure: el TAV, la mineria, macro aeroports, turisme... i cada cop ens
allunyem més de cobrir simplement les necessitats bàsiques per viure i de les
possibles autonomies energètiques. I cada vegada més es tendeix a concentrar
les grans zones de producció per continuar amb l’esclavatge de la població a la
dependència energètica afavorint els monopolis i negocis de les companyies
elèctriques.
PER QUÈ LLUITAR ARA I SEMPRE?
Perquè no es construeixi l’últim tram decisiu per connectar França amb Catalunya. 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.
Aquest és un moment decisiu després de més de 10 anys de lluita, s’estan duent
a terme 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.
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SEGUIREM LLUITANT
Al principi de Setembre es va ocupar una masia, Mas Castelló (Girona) que
portava uns quants anys vuit i estava en un estat de complet abandonament, una
okupació que no fou un fi en si mateix, sinó un mitja per donar nous impulsos i
lluitar contra la MAT, per connectar i participar de les altres lluites per la defensa del
territori contra els macro projectes nocius i el món/societat que els sosté i necessita.
El Mas ha sigut desallotjat la matinada del dimecres 16 d’octubre amb un important
dispositiu policial.
Els cossos repressius, sempre a guàrdia dels interessos dels poderosos junt
al silenciós i còmplice consens ciutadà, no aturaran la nostra lluita. Mas Castelló
ha sigut lloc de trobada, de reflexió i espai col•lectiu de lluita contra aquest projecte destructiu, per moltíssimes persones de tot arreu; en un moment decisiu per la
construcció de l’últim tram que connectaria França amb la Península Ibèrica.
Després del desallotjament sis companyes han estat citades per declarar, en
aquests moments es troben als jutjats de Figueres acusades de usurpació i, possiblement, de sedició, segon el atestat judicial.
Escrivim aquestes paraules per solidaritzar-nos amb les companyes encausades i perquè entenem la M.A.T. no únicament com un problema local ja que té
uns efectes molt més amplis, per exemple amb l’estreta relació amb la indústria de
l’energia nuclear. Perquè la M.A.T. no ve regida per uns interessos de la població
sinó pels d’unes empreses amb lucres econòmics, en aquest cas destaca Red Electrica
Española.
La lluita contra la MAT però no s’acaba a les comarques gironines, des
de qualsevol lloc podem mostrar solidaritat amb aquesta lluita, ja sigui senyalant
polítics, constructors i empreses que es lucren de la construcció d’aquesta infraestructura. De fet la lluita s’escampa: algunes solidàries aquestes ultimes setmanes han
contribuït a la lluita amb sabotatges i milers d’euros en danys a les maquines destructores i les seves empreses.
Per això, perquè la nostra lluita va més enllà d’obstaculitzar la construcció de
la línia de Molt Alta Tensió i perquè entenem que la repressió forma part de la Dominació, la nostra resposta a la massiva intimidació policial i a la repressió no pot ser
retrocedir sinó seguir organitzant-nos i donar suport d’una manera més contundent,
tant a aquesta com en totes les lluites contra qualsevol imposició.
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poderosos a tot el món!
El vostre progrés significa explotació i misèria, càncers i leucèmia,
mort i destrucció!
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