
Covant alternatives

anys
Que siguin mès !

Aus de corral del món, a vosaltres ens dirigim!

A les que han sentit l’estretor del corral.
A les que els han tallat les plomes.
A les que els han tancat en fàbriques sota condicions infravícoles per tal de produir sense 
sentit.
A aquelles que van continuar pensant encara més intensament quan van saber que el seu 
cervell és de la mida d’un gra d’arròs.
A les que viuen en ciutats, tancades en apartaments sense corral ni companyia.
A les que han aconseguit ser lliures i salvatges.
A les que passen mitja vida en una gàbia esperant que les comprin.
A totes us diguem: Els nostres ous estan en joc!!

Ja portem 3 anys covant un ou d’esperances, un ou de treball col•lectiu, un ou de valors 
comunitaris, un ou d’alternatives, un ou d’autogestió, un ou d’agroecologia... Una pila d’ous!
Tanmateix, el Gran Granger ens vol fora del seu corral.

Diu que som lentes, que aquests ous no tenen sentit. Diu que els nostres ous estan buits, 
que ens cal una “ruptura d’ous cautelar”... 
Al cap de 3 anys intentant dialogar amb ell sense èxit, ara ens dóna únicament 10 dies per-
què abandonem el nostre projecte. És per això que ens han comunicat que el 14 d’octubre 
trencarà els nostres ous, que amb tanta paciència i tant d’amor estem escalfant des de Can 
Piella.

Per això, gallines, reivindiquem l’esforç, el treball i la paciència d’una gallines lloques que 
volen veure créixer els seus fills en un món diferent.
Un lloc on les aus de corral no tinguin corral i on el treball col•lectiu imperi per damunt dels 
interessos dels Grangers.

Si ets gallina, i tens ous, si algun granger també t’ha ignorat alguna vegada, si els nostres 
ous són els teus, o si creus en l’esperança d’un corral diferent, aleshores sabràs a què ens 
referim.

Perquè totes som gallines, lloques del món unim-nos!!!

El manifest de les gallines lloques
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