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Qui som?
Som un grup antimilitarista composat per 

una desena de persones de diferents pobles 
d'Alacant. Existim amb aquest nom des de 1999, 
encara que alguns de nosaltres, des de principis 
dels anys 90 i encara abans, ja formàvem part de 
les campanyes d'Objecció de Consciència i 
Insubmissió

Actualment ens integrem en la xarxa estatal 
Alternativa Antimilitarista-Moc, 
i ens coordinem internacionalment amb 
la Internacional de Resistents a les Guerres, 
la Xarxa Europea contra l'OTAN i els moviments 
d'objecció de consciència de països com Xile, 
L'Iraq, Paraguai, Colòmbia...

Contacte
El Grup Tortuga està obert i necessita de la 

participació de més persones. Si tens la 
inquietudd'aportar el teu gra de sorra en la 
construcció d'una societat futura basada en la 
justícia, la llibertat i el respecte màxim a cada 
ésser humà no dubtes en dirigir-te a nosaltres. 

T'acollirem de bon gust.

Pots visitar la nostra web:
http://www.grupotortuga.com
contactar per correu electrònic:
tortuga@nodo50.org 

i a través dels telèfons 

630 846 511 Paco
661 295 593 Cuti
661 145 564 Adrián

www.grupotortuga.com 
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Què pensem?
Les nostres senyes d'identitat són 

l’Antimilitarisme i la Noviolència.

Com antimilitaristes ens oposem a qualsevol 
expressió tant militar com militarista, i a 
qualsevol instrument de dominació i de control 
social que pretenga anul·lar o restringir la 
capacitat de les persones de governar les seues 
pròpies vides i/o perseguisca perpetuar la 
injustícia en que es basa el sistema 
socioeconòmic que vivim.

Com noviolents/es entenem la vida i dignitat 
humana com valor màxim i tota la nostra acció 
política es troba limitada per la distinció 
absoluta entre la persona humana (que és 
inviolable) i el rol que aquesta ocupa (que pot 
ser combatut), així com pel principi que cap � 
justi�ca l'ús de mitjans injusts o violents.

La nostra aposta per la Noviolència no ens 
condueix a la passivitat i a la resignació. Ans al 
contrari, ens espenta a l'agressivitat i a una lluita 
activa contra totes les injustícies del Sistema.

No per renunciar a la violència la nostra 
lluita es queda a mig fer o es descafeïna. És per 
això pel que estem disposats a assumir totes les 
conseqüències repressives que la nostra activitat 
puga desencadenar, i utilizar-les com a mitjà de 
denúncia que pretén arribar a la consciència de 
totes les persones de la societat i obtenir el seu 
suport per poder transformar-la.

També ens sentim propers/es i recolzem 
diferents processos polítics i socials que 
treballen en la promoció i desenvolupament 
d'alternatives col·lectives i realitats de 
cooperació i suportmutu que puguen anar 
substituint a poc a poc tant al sistema econòmic 
capitalista com alsistema polític antidemocràtic 
en que vivim.

Què fem?
Les activitats del grup es vénen centrant en la 

conscienciació i la contrainformació. Tenim un 
important material propi per a xarrades i tallers 
de contingut antimilitarista i de Noviolència 
(assemblearisme, resolució de con�ictes…).

A més hem engegat la pàgina web 
www.grupotortuga.com. En ocasions 
organitzem conferències amb ponents 
procedents d'altres llocs.

Fidels als nostres orígens, seguim atorgant un 
espai principal a la Desobediència Civil. 
Per això, cada any dediquem molta atenció a la 
campanya alacantina d'Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar.

Al mateix temps treballem contra la 
presència militar de l'exèrcit a la nostra 
societat. Solem realitzar accions de protesta 
contra la presència militar als nostres carrers, 
centres d'ensenyament o espais públics 
(exposicions militars, des�lades, presència de 
l'exèrcit en �res juvenils, centres mòbils de 
reclutament, investigació militar...) Des de 2003 
som convocants d'una Marxa anual contra les 
instal·lacions militars a la Serra d'Aitana.

Usualment recorrem a l'ús de l'Acció Directa 
Noviolenta. Amb aquestes accions, realitzades 
en un context que no pretén ser aïllat (sinó que, 
s'emmarquen i relacionen amb la resta de treball 
de conscienciació que el grup desenvolupa en 
altres àmbits) Tortuga pretén mantenir encesa a 
Alacant, o en altres llocs de l'estat o de 
l'estranger on ens hem traslladat per 
realitzar-les, una �ama -menuda però viva- de 
contestació, resistència i confrontació amb els 
aspectes més immorals del Sistema.

A més d’allò polític cuidem allò humà, i són 
freqüents en el grup les trobades lúdiques, 
convivències, menjars... L'any 2007 creàrem la 
colla "La Penya del Mazo” amb la qual venim 
participant als Carnestoltes d’Alacant..

Com ens organi�em?
No tenim una seu �xa i utilitzem les nostres 

cases de forma rotativa per a reunir-nos. Les 
nostres reunions són quinzenals i obertes als qui 
desitgen participar d'elles. En elles ens 
relacionem a nivell humà, ens formem i 
coordinem la nostra activitat.

Som purament assemblearis/es i apostem 
per l’autogestión com a forma d'organitzar-nos 
i com a proposta. No estem constituïts/des de 
cap manera que tinga a veure amb el 
legislatiu-administratiu. No demanem ni rebem 
cap subvenció per principi, no tenim el més 
mínim afany de lucre (al contrari, �nancem el 
nostre treball de les nostres pròpies butxaques) i 
no funcionem amb persones alliberades.


