
 



Dimecres 7 de febrer del 2007 de matinada 
set furgons dels Mossos d’Esquadra es van 
presentar al barri del Pont Major de Girona, 
van assaltar encaputxats la casa on vivia 
una educadora social de 26 anys de Sarrià 
de Ter, fent ús de la llei antiterrorista, i la 
van detenir al·legant la seva relació amb un 
membre d’un grup anarquista. La detinguda 
fou incomunicada a la comissaria de la Zona 
Franca de Barcelona durant les diligències 
policials sense que advocats ni família hi 
poguessin contactar, i dos dies després fou 
traslladada a Madrid per a ser jutjada pel 
tribunal de persecució política i social 
conegut com a «Audiència Nacional». A la 
noia, la Núria Pòrtulas, se li atribueixen 

idees anarquistes, i el seu suport a 
associacions de solidaritat amb presos 
polítics. Televisió de Catalunya ho va 
emmarcar des de bon principi en una 
operació contra col·laboradors d’ETA.  
 El què més ha alarmat la societat civil a 
Sarrià de Ter i arreu de Girona ha estat 
l’aplicació de la llei antiterrorista, i la 
vinculació d’aquest fet a l’expressió de les 
seves idees i solidaritat amb algun altre pres 
polític anarquista italià.  
 Segons l’Agència Catalana de Notícies, 
la jove va participar activament en la 
campanya de solidaritat amb el també veí 
de Sarrià de Ter Juan Antonio Sorroche 
Fernández, detingut per la Guàrdia Civil el 

21 de desembre i empresonat a Soto del 
Real, acusat de provocar l’incendi d’uns 
vehicles a la localitat italiana de Rovereto 
l’any 2005. El jove formaria part d’un grup 
anarquista i hauria complert condemna a 
Itàlia per un conflicte anterior amb la policia.  
 A l’endemà de la detenció de la Núria, 
entre dues i tres-centes persones es van 
manifestar durant més d’una hora a Girona 
davant la seu d’Iniciativa els Verds i la 
subdelegació del Govern per exigir-ne 
l’alliberament, i la policia feu identificacions i 
escorcolls a l’inici i al final de la protesta.  
 En declarar la presa a Madrid, el jutge 
de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha 
ordenat l’ingrés a presó de la jove de 26 
anys, després de prendre-li declaració. La 
noia, acusada de pertinença o col·laboració 
amb un grup anarquista italià i que 
suposadament pretenia atemptar contra 
institucions públiques catalanes, ha negat 
els fets. La presa ha declarat que tenia les 
dades sobre la Conselleria de Justícia, 
Treball i altres institucions que tenia anotats 
a l’agenda que li van requisar perquè 
buscava feina en aquests organismes.  
 Els investigadors policials analitzen ara 
la informació dels ordinadors que se li van 
confiscar després de la detenció, per veure 
si se la pot acusar de planificar alguna acció 
terrorista i la seva afinitat amb grups 
anarquistes italians.  
 La detenció de la Núria està provocant 
mobilitzacions de forma creixent a Girona, i 
comptant amb la solidaritat d’altres a 
Barcelona. Prop d’un miler de persones van 
sortir dissabte 10 de febrer al carrer a 
Girona en una nova protesta contra la seva 
situació. Els manifestants portaven diverses 
pancartes, on es podia llegir la de capçalera 
«La Nuri és pacifista! No una terrorista!», i 
també «Prou muntatges policíacs», 
«Llibertat Nuri a casa» i «Prou repressió ja - 
Núria lliure, lliures totxs». També es van 
cridar consignes contra el cos de policia i la 
seva violència, contra l’Estat, i 
específicament contra el conseller d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, apart de 
pronunciar-se per megafonia contra la 
decisió del jutge de l’Audiència Nacional 
Santiago Pedraz de decretar l’ingrés a la 
presó incondicional.  
 La protesta va reunir gent de diversos 
sectors, des del moviment anarquista i 

sindical fins als escoltes, on la Núria feia de 
monitora. Es van concentrar davant la 
subdelegació de govern a Girona per a 
començar, i van fer un recorregut passant 
per davant la seu d’ICV i fins a l’edifici dels 
jutjats, en un acte de protesta que aquesta 
vegada ocupà dues hores i mitja. Tampoc 
en aquesta ocasió no han faltat els 
escorcolls tot arribant a despullar un jove 
dins una furgoneta dels uniformats de la 
conselleria d’Interior.  

NÚRIA PÒRTULAS
ALTRE MUNTATGE POLICÍAC 

CONTRA LA DISSIDÈNCIA 
 Amb la detenció de la Núria, que va tenir 
lloc de matinada a la casa on vivia al barri 
de Pont Major de Girona, la policia li va 
confiscar l’agenda amb dades institucionals 
i, a més de registrar casa seva, també van 
registrar la casa dels seus pares, on tampoc 
van trobar res més per a incriminar-la. Tot i 
això, la policia assegura que entre els 
papers s’especificava que a la porta 
d’entrada d’un edifici hi havia un guàrdia de 
seguretat, fet que els fa argumentar que 
podia reunir informació per atacar aquestes 
seus.  
 Familiars de la Núria han agraït la 
presència i solidaritat de tothom, han 
remarcat que la Núria és una bona persona 
que lluita contra aquest sistema 
profundament injust, tal com les persones 
que han acudit a les convocatòries.  
 

Manifestacions a la seu d’ICV  
Ja van dues protestes que comencen o se 
centren davant de la seu d’ICV a Girona. 
D’aquesta manera es critica la postura de la 
Conselleria d’Interior que comanda Joan 
Saura. Durant la marxa els manifestants van 
cridar lemes i consignes en contra de la llei 
antiterrorista, per la llibertat de la detinguda i 
en contra del conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya.  
 Assenyalant així el partit que va assumir 
mesos abans la conselleria que regenta la 
policia, s’ha qualificat d’hipòcrita l’actitud 
pública d’aquest partit, envers la política real 
amb el braç policíac de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Solidaritat entre causes  
Els col·lectius de suport als presos polítics 
de l’«Operación Lago» també han estat 
presents a les mobilitzacions.  
 La mateixa setmana, dos dies després 
del tancament de la Núria, ha sortit a la llum 
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la sentència condemnatòria de l’Audiència 
Nacional contra cinc dels acusats de la 
famosa «Operación Lago» que justificava la 
guerra contra l’Iraq per la presència de 
terroristes d’Al Qaeda a les comarques 
gironines.  
El sisè dels presos va ser absolt un mes 
abans, però als altres els van condemnar a 
deu anys de presó per pertinença a banda 
armada, i tres més per falsificació de 

documents. Del tercer delicte que se’ls 
imputava, el de tinença d’armes de 
destrucció massiva (sabó de rentadora), 
n’han estat absolts.  
 Així mateix, també durant la mateixa 
setmana d’inici de mobilitzacions contra la 
l’opressió a les anarquistes, hi ha hagut 
noves concentracions per aquest cas, que 
segueix en lluita al carrer i als tribunals 
interposant recursos. 
 

Precedents policíacs: les 
manifestacions contra els abusos  
El passat mes de desembre del 2006 un 
contundent operatiu policíac aparegué amb 
furgons antiavalots i homes encaputxats en 
un bar d’Olot, per tal de practicar-hi una 
batuda «antidroga». Varen separar totes les 
persones i fer-les obrir de braços i cames 
contra les parets i, segons la multitud de 

testimonis, apart de registrar-los la roba 
també van seleccionar algunes d’aspecte 
immigrat per a ficar-los paperines de droga i 
detenir-les.  
 Fou després, el dijous 28 de desembre, 
uaq n es produí una manifestació de 30 o 40 

persones pels carrers d’Olot, en protesta per 
aquest tipus d’actuacions policíaques i
criminalitzadores. L’acte resistent va acabar 
dissolt a cops de porra i amb l’amenaça d’un 

policia municipal pistola en mà, que
apuntava la gent a la cara.  
 Poc després un escamot de furgons del 
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cos de policia de la Generalitat de
Catalunya (Mossos d’Esquadra) va entrar a 
cops en un bar per a detenir algunes de les 
persones de la protesta, acusant-los
d’agressió a l’autoritat.  
 A partir d’aquí es va formar a Olot 
l’Assemblea contra els abusos policíacs, 
que va convocar una manifestació pel 27 de 
gener del 2007, acte al qual van acudir prop 
de 200 persones incloent-hi la Núria
Pòrtulas.  
 Fou aleshores quan la policia li va 
practicar la primera identificació i escorcoll al 
cotxe, i on sembla que li van requisar 
premsa i propaganda anarquista. 
 



Hem sabut de la detenció primer i 
empresonament després de la Núria 
Pòrtulas, companya nostra de Sarrià de Ter, 
per una falsa imputació de pertinença a 
organització terrorista, preparada i 
executada per l’Àrea Central d’Informació 
Interior dels Mossos d’Esquadra depenents 
d’Iniciativa-Els Verds- Esquerra Unida i 
Alternativa. Alternativa. 
 Ho hem sabut malgrat el silenci dels 
comandaments policials i dels seus 
responsables polítics en aquests darrers 
dies i també malgrat la incomunicació de la 
llei antiterrorista que li va ser aplicada 
injustificadament a la Núria; ho hem sabut 
per la bestialitat de la seva detenció, per la 
brutalitat amb què va ser escorcollat tant el 
domicili de la Núria, a can Rusc, com el dels 
seus pares a Sarrià de Ter i per la 
contundent ocupació militar a què van 
sotmetre la zona desenes de furgones dels 
Mossos d’Esquadra el passat dimecres 7 de 
febrer del 2007. Uns escorcolls que 
buscaven, com en tants altres muntatges 
policials, armes i explosius amb què realitzar 
imaginats atemptats i que van acabar amb 
la intervenció de mera propaganda de 
caràcter polític i documents personals dels 
pisos escorcollats. 
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 Hem sabut també que la investigació 
dels Mossos d’Esquadra es basa en dos 
fets: en la relació de la Núria amb en Joan 
Surroche i amb una llibreta que li va ser 
il·legítimament intervinguda fa unes 
setmanes a la Núria quan tornava d’una 
manifestació, juntament amb pòsters i fulls 
volants amb propaganda d’ideologia 
anarquista. Res d’això pot servir per 
justificar ni la imputació de terrorisme cap a 
la Núria ni la seva detenció; però a més 
volem deixar ben clar que no tolerarem que 
es criminalitzi ni la solidaritat amb les 
persones preses ni tampoc cap tipus de 
plantejament ideològic, al mateix temps que 
denunciem la persecució política dels 
Mossos d’Esquadra cap a les persones i 

moviments més combatius de les nostres 
comarques. 
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 Finalment hem sabut també que 
l’Audiència Nacional ha empresonat 
preventivament la Núria, amb el seu 
automatisme habitual, assumint el dictat de 
totes i cadascuna de les falsedats escrites 
pels cossos policials, després d’un breu 
interrogatori i que resta a l’espera del 
resultat de les investigacions dels Mossos. 
Així en una aplicació a petita escala de la 
guerra preventiva, primer es deté i després 
s’investiga. 
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 Per tot això, convençuts que la imputació 
de terrorisme de la Núria no és més que un 
nou muntatge policial dels Mossos 
d’Esquadra, i demostrant tota la nostra 
solidaritat i suport a la nostra companya, 
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 Al Departament d’Interior, el 
reconeixement de la innocència de la Núria, 
el tancament del muntatge policial la fi de la 
criminalització de les persones i moviments 
combatius i concretament de la solidaritat 
amb les persones preses i la dimissió dels 
responsables polítics d’aquesta operació 
policial 
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Si vols escriure la Núria, 

pots fer-ho a la següent adreça: 
 

Núria Pòrtulas Oliveras 
C P MADRID V MODULO 12 

AP 200 Colmenar Viejo 
28770 Madrid 

 
Per donar suport econòmic, 

aquest és el número de compte: 
2100 0230 50 0101062813 

 
Per més informació pots visitar: 

 
www.elsud.org/nuri 

 



Sembla que finalment economistes i polítics 
s’han posat d’acord per evitar que els gasos 
de l’efecte hivernacle vagin a més. Per això 
al Regne d’Espanya posarà en marxa un pla 
—que ha tingut ressò en els mitjans de 
comunicació— per reduir les emissions en 
un 30% per al 2012. 
 Amb aquest ventall de mesures, elles 
soles, no només no aconseguiran reduir les 
emissions, sinó tot el contrari, continuarà 
augmentant, ja que no tenen en compte 
nombroses variables: 
 1) L’augment de la població i, com a 
conseqüència, l’increment de la producció 
de béns de consum per a cadascuna de les 
400.000 persones que cada any neixen o hi 
vénen a viure. 
 2) La conscienciació ciutadana serà molt 
limitada si no s’estableix un límit de consum 
d’energia per capita, amb un increment 
exponencial de les despeses econòmiques 
per a cada persona, segons se sobrepassi 
la mesura. 
 3) «Qui contamina paga, qui no 
contamina cobra»: rebre compensacions 
econòmiques a través de les nòmines per 
als que vagin a peu, amb bicicleta o amb 
transport públic. Gravar econòmicament tots 
aquells que utilitzen sistemes de mobilitat de 
gran malbaratament d’energia (cotxe o 
avió), induiria a replantejar-se el sistema de 
mobilitat i el seu planejament urbanístic 
actual centrat en l’automòbil. 
 4) Planificació de proximitat. Amb la 
construcció de noves autopistes i carreteres 
només s’aconsegueix augmentar el flux 
d’automòbils que hi circulen i la dispersió de 
les urbanitzacions que brollen pels seus 
voltants, augmentant les emissions a causa 
de: 
 a. L’augment de vehicles en circulació 
per l’«efecte cridada» de les noves vies de 
circulació i l’augment de la contaminació. 
 b) L’augment de les distàncies a 
recórrer a causa que les noves 
urbanitzacions cada dia són més lluny 
dels nuclis urbans i dels centres de 
treball. 

 c) Major consum d’energia per la 
construcció de noves autopistes (tasques de 
corriments de terres, demolició de 
muntanyes, construcció de ponts, túnels, 
rotondes elevades, vies de servei, 
canalitzacions, enllumenat, murs de 
contenció acústica, guardarails, 
senyalització de la calçada i senyals 
verticals, parets de contenció de 
despreniments, panells electrònics, 
tancaments reixats, fanals, etc.), amb un 
ingent consum de matèries primeres (asfalt, 
formigó, grava, arena, malles, ferro, acer, 
línia elèctrica, pintura, fusta d’encofrar, etc.). 
 d) La construcció de noves 
urbanitzacions, alhora, són grans 
consumidores d’energia a causa de la 
llunyania d’altres nuclis urbans per establir-
hi les connexions de les dotacions i serveis 
(clavegueram, enllumenat, canalitzacions 
d’aigua, asfaltat, estacions impulsores, 
recollida de fems, etc.). En tot aquest procés 
planificador s’ha de premiar la qualitat de la 
«proximitat» i fiscalitzar-ne la «llunyania», 
tot evitant la dispersió urbana existent. 
 L’automòbil és el major malbaratament 
d’energia que existeix, ja que ha de moure 
dues tones de ferralla per transportar una 
persona que només pesa entre 60 i 80 
quilos. S’ha de considerar un èxit de 
planificació reduir la venda d’automòbils, per 
a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, no només pel seu ús, sinó també 
pel procés de la seva fabricació, que 
representa el 25% de l’energia que 
consumirà (extracció de matèries primeres 
de mines i pedreres a cel obert, el seu 
transport, transformació de grans forns, 
processament de la indústria 
siderometal·lúrgica, fabricació de milers de 
components i accessoris, i la seva 
distribució arreu del món...). A tot això cal 
sumar-hi els costos ambientals de tota la 
infraestructura del combustible (pous de 
petroli, plataformes petrolíferes, oleoductes, 
vaixells petrolers i superpetrolers, refineries, 
dipòsits, flotes de camions cisterna de 
distribució, estacions de servei...). 

 La infraestructura que necessita un 
cotxe per a la seva fabricació, manteniment i 
consum, des de l’origen de les matèries 
primeres fins al seu desballestament pot 
suposar el 80% de les emissions dels 
països amb alta motorització. 
 El que és més preocupant és que cada 
any es venen 70 milions de cotxes, als quals 
cal sumar les emissions dels 800 milions 
d’automòbils que circulen actualment per tot 
el món. Això només és una brisca del que 
pot esdevenir si els països menys 
desenvolupats copien el nostre model de 

vida. Només que Xina i l’Índia ho facin, 
representaria 2.000 milions més de cotxes 
llançant gasos. El cotxe: pedra angular

del canvi climàt ic
 Cal espavilar, la solució és senzilla i no 
queda massa temps. Es pot començar per 
limitar la propaganda de l’instrument més 
perillós que la humanitat no hagi inventat 
mai, que cada any mata al món 1.200.000 
persones en els mal anomenats accidents 
de trànsit. 
 
 

Antoni Cánaves Martín 



Sembla que finalment economistes i polítics 
s’han posat d’acord per evitar que els gasos 
de l’efecte hivernacle vagin a més. Per això 
al Regne d’Espanya posarà en marxa un pla 
—que ha tingut ressò en els mitjans de 
comunicació— per reduir les emissions en 
un 30% per al 2012. 
 Amb aquest ventall de mesures, elles 
soles, no només no aconseguiran reduir les 
emissions, sinó tot el contrari, continuarà 
augmentant, ja que no tenen en compte 
nombroses variables: 
 1) L’augment de la població i, com a 
conseqüència, l’increment de la producció 
de béns de consum per a cadascuna de les 
400.000 persones que cada any neixen o hi 
vénen a viure. 
 2) La conscienciació ciutadana serà molt 
limitada si no s’estableix un límit de consum 
d’energia per capita, amb un increment 
exponencial de les despeses econòmiques 
per a cada persona, segons se sobrepassi 
la mesura. 
 3) «Qui contamina paga, qui no 
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econòmiques a través de les nòmines per 
als que vagin a peu, amb bicicleta o amb 
transport públic. Gravar econòmicament tots 
aquells que utilitzen sistemes de mobilitat de 
gran malbaratament d’energia (cotxe o 
avió), induiria a replantejar-se el sistema de 
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per l’«efecte cridada» de les noves vies de 
circulació i l’augment de la contaminació. 
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formigó, grava, arena, malles, ferro, acer, 
línia elèctrica, pintura, fusta d’encofrar, etc.). 
 d) La construcció de noves 
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consumidores d’energia a causa de la 
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d’energia que existeix, ja que ha de moure 
dues tones de ferralla per transportar una 
persona que només pesa entre 60 i 80 
quilos. S’ha de considerar un èxit de 
planificació reduir la venda d’automòbils, per 
a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, no només pel seu ús, sinó també 
pel procés de la seva fabricació, que 
representa el 25% de l’energia que 
consumirà (extracció de matèries primeres 
de mines i pedreres a cel obert, el seu 
transport, transformació de grans forns, 
processament de la indústria 
siderometal·lúrgica, fabricació de milers de 
components i accessoris, i la seva 
distribució arreu del món...). A tot això cal 
sumar-hi els costos ambientals de tota la 
infraestructura del combustible (pous de 
petroli, plataformes petrolíferes, oleoductes, 
vaixells petrolers i superpetrolers, refineries, 
dipòsits, flotes de camions cisterna de 
distribució, estacions de servei...). 

 La infraestructura que necessita un 
cotxe per a la seva fabricació, manteniment i 
consum, des de l’origen de les matèries 
primeres fins al seu desballestament pot 
suposar el 80% de les emissions dels 
països amb alta motorització. 
 El que és més preocupant és que cada 
any es venen 70 milions de cotxes, als quals 
cal sumar les emissions dels 800 milions 
d’automòbils que circulen actualment per tot 
el món. Això només és una brisca del que 
pot esdevenir si els països menys 
desenvolupats copien el nostre model de 
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representaria 2.000 milions més de cotxes 
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 Cal espavilar, la solució és senzilla i no 
queda massa temps. Es pot començar per 
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J A  N E D A M
El principal objectiu del poder ja està assolit. 
La desinformació i la incomprensió que 
roman entre el poble ja és un esglaó 
inabastable. I això s’ha fet de la manera 
més senzilla, si no es pot censurar 
directament la informació, una sobredosi de 
moltes informacions contradictòries fa que 
l’intercanvi d’informació entre els individus 
sigui una tasca gairebé impossible. Així, 
entre els noticiaris que ens posen els pèls 
de punta amb notícies a cops esgarrifoses, 
hi tenim programes d’humor sense cap 
sentit, tot i que no cal que siguin d’humor 
perquè no tinguin sentit; alguns 
documentals que ens juren que si prenim 
soja transgènica viurem més de cent anys; i 
anuncis de productes imprescindibles que 
tenen noms impronunciables. Jo, 
naturalment, faria cas de tot això si fes 
comptes de viure fins als cent anys, però tal 
i com està el món, que no sé si és pitjor 
l’amenaça de la crisi ecològica o la cançó 

que presenta Israel a Eurovisió, on pretenen 
que s’ha d’esborrar l'Iran del mapa perquè 
són una amenaça nuclear i que ells els van 
amenaçar primer. És clar que de futur, en 
Eurovisió, en tenen poc, però que hagin 
gosat presentar una cançó així, ja diu prou 
de les conviccions que tenen tan arrelades. 
 Respecte de la crisi ecològica, 
l’acceptació ja comença a ser més 
consensuada, tot i que ara sentim coses 
com «què maca serà Segovia amb platja 
quan es fonin els pols». Tristament a la gent 
encara els importa més el que pesen els 
jugadors de futbol que si hi ha inundacions a 
Bolívia. Almenys, després de les darreres 
catàstrofes ambientals a Amèrica, l'OMC ha 
decidit que regularitzarà la producció i 
comercialització del hidrocarburs biològics. 
 Esperem que per un pic ho facin d’hora i 
bé. Abans que estiguem tots amb l’aigua al 
coll. 
 

Antònia Barceló 



LA MALEÏDA MONARQUIA 
Fent cas de les recomanacions indicades 
per la Casa Reial espanyola (Casa de S. M. 
el Rei Don Juan Carlos de Borbón y 
Borbón), així com de la Casa del Príncep 
d’Astùries (S. A. R. Don Felipe de Borbón y 
Grècia) no ens explanarem amb el luctuós 
desenllaç de la mort per sobredosi de 
barbitúrics de la germana de S. A. R. Doña 
Letízia Ortíz Rocasolano. 
 Només volem comentar quatre dades 
d’interès per als contribuents: 
 1) La finada disposava de 8.500 € 
mensuals, partida adjudicada en els 
Pressuposts Generals de l’Estat 
secció 153.3.4 – Casa Reial 
(apartat de despeses 
compensatòries de la Casa de S. 
A. R. el Príncep d’Astúries). 
 2) La finada disposava d’un 
servei discret de vigilància (o 
contravigilància) compost per 
funcionaris adscrits al servei de 
seguretat de la Casa Reial 
(generalment Guàrdia Civil) i 
això per quatre torns, és a 
dir, 12 funcionaris. 
 3) La finada 
disposava d’un cotxe 
no oficial (un citroën 
xantia), però amb 
xofer, adscrit al 
parc mòbil de la 
Casa Reial i 
amb titularitat 
d’aquesta 
mateixa 
Casa 
Reial. 
 

 4) La finada disposava d’altra partida 
monetària complementària de 1.830 € en 
concepte de dietes de vestuari i locomoció 
per a assistència a esdeveniments oficials, 
com a tia en primer grau de l’hereu o hereva 
a la corona del Regne d’Espanya. 
 Multipliqueu, sumeu o faceu el que 
vulgueu, però no resteu: la mare de Doña 
Letízia, son pare, l’actual companya de son 
pare, l’actual company de sa mare, ses 
germanes, sos cònjuges o companys, sos 
nebots, son padrí matern i sa padrina 
paterna, son ex... 

 I això només pel que fa a la família 
Ortíz Rocasolana... 

 Voleu seguir? 
 Família 

Marichalar, família 
Urdangarín, 

família reial 
grega (en 

l’exili), 
família 

reial búlgara 
(en l’exili)... 

 Total: més de 
45 milions d’euros a 
l’any... 

Treballeu 
d’una 

punyetera 
vegada, 
hòstia! 



Anarcoefemèrides
el bloc de les efemèrides anarquistes

L’Ateneu Llibertari Estel Negre des del 
8 de febrer ha engegat un nou bloc, 
relacionat amb que ja tenim 
[estelnegre.balearweb.net], 
Anarcoefemèrides, on cada dia farem 
una relació d’efemèrides dignes de 
recordar del moviment anarquista. 
 Les efemèrides que tractarem seran 
sobre la història llibertària mundial, però 
volem fer especial esment a la història 
del nostre moviment àcrata. Per això 
demanem ajut a tothom: desitjaríem 
que ens enviéssiu efemèrides relatives 
al moviment llibertari de les nostres illes 
(dia, mes i any), citant-ne, si és 
possible, la font. 

 Cada dia hi anirem publicant les 
efemèrides del dia i així podrem tenir, 
després de 365 dies, un calendari 
complet d’efemèrides anarquistes. 
 Les entrades estaran en contínua 
renovació, per això podeu enviar 
notícies sobre els fets encara que els 
dies en qüestió ja hagin estat publicats. 
 Anarcoefemèrides és una forma de 
recordar la història del moviment 
anarquista mundial d’una forma amena i 
divulgativa. 
 Esperem que la nostra idea tingui 
una bona acollida. 
  

Ateneu Llibertari Estel Negre 
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