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EL S A G E N T S P R E N E N EL BARRI

Desallotjada
per sorpresa la
planta baixa de
Kan Mireia
TRINITAT VELLA/ BARCELONA .- El dilluns 23 de
desembre al matí la Policia Nacional va
desallotjar el local social del C SO Kan Mieia,
al barri de Trinitat Vella. El desnonament,
ordenat pel jutjat d’instrucció 17, podria ser
il . legal,   ja que les persones autoinculpades
en el procés penal obert per l ’ocupació del
local no han estat informades en cap mo -
ment. El desallotjament va tenir lloc entre
les 9 i les 11:30 del matí i hi van intervenir 6
furgonetes d’antiavalots, 12 monovolums de
la policia nacional, diverses patrulles zeta,
policies de paisà, motos i brigades d’infor -
mació. Mentre les furgonetes obstaculitza -
ven les entrades del barri, els antiavalots
van començar a rebentar la porta del local i
del bloc de vivendes,  on van arribar a des -
trossar el pany. Veïns i okupants van acon -
seguir aturar l’entrada a l’edifici i van im-
pedir l ’accés dels antiavalots a les vivendes,
que pertanyen a un altre propietari i  en l ’ac -
tualitat no tenen cap denúncia oberta. El
local social de Kan Mireia funciona regular -
ment com a pizzeria i centre d’activitat veï -
nal i  porta ocupat 4 anys. El passat mes de
juny, la policia va notificar als ocupants la
denúncia per via penal per part de la propi -
etària.  Les dues persones que van autoincul -
par-se davant la Fiscalia Superior de Cata -
lunya no han rebut cap notificació relativa
al procés i  denuncien la indefensió i  vul -
neració de drets de què han estat objecte.
El Centre Social i  el bloc de vivendes de Kan
Mireia estan okupats des de fa 6 anys i  han
afrontat 2 processos civils aconseguint l’ab -
solució de les persones acusades. 

Kalegorria + Contra-Infos 23/12/02

MA R X E S D E TO R X E S D E RESCAT

Campanya 
de Nadal pels
presos polítics
CATALUNYA . -  Com cada any per aquestes
dates, es va voler recordar que a les presons
espanyoles continua havent-hi preses i  pre -
sos polítics catalans. Aquest any, el col·lec -
tiu Rescat va optar per convocar concentra -
cions i  marxes amb torxes a diferents pobla -
cions.  A Barcelona 125 persones es van man -
ifestar des de la plaça Catalunya fins la
plaça Sant Jaume,  amb una pancarta i  nom -
brosa presència policial,  a Terrassa van ser
50, 25 a Girona, 75 es concentraren pel matí
a la Universitat Autònoma de Bellaterra, 70
a Cornellà,  60 a Vilafranca del Penedès,  50 a
Berga i 70 a Vilanova i la Geltrú. També es
van realitzar marxes de torxes a Manresa,
amb 25 concentrats,  i  Sant Cugat del Vallès,
i a la ciutat de Lleida s’ha realitzat el dia 24. 

Contra-Infos 24/12/02

VALÈNCIA.- Unes 300 persones organitzades en
l’Assemblea de Solidaritat amb els detinguts
del Cabanyal, integrada per una gran varietat
de col·lectius dels moviments socials de
València, van okupar dijous 19 de desembre
l’Aula Magna de la Universitat Vella. El tanca -
ment, que es pensa prolongar de manera
indefinida, vol ser una resposta a la injusta i

BARCELONA .- Cinc dels joves detinguts durant
les protestes de la vaga general del 20-J, van
interposar una denúncia al jutjat de guardia
dels jutjats de Barcelona, el passat dia 19 de
desembre. La denúncia es va presentar en
contra de José María Aznar, el llavors Minis -
tro del Interior, Mariano Rajoy, a la Delegada
del Govern a Catalunya, Julia García-Valde -
casas, a l’Alcalde de Barcelona Joan Clos i als
cossos i forces de seguretat del estat. El text
acusatori,  senyal a aquestes persones com a
responsables de l’operatiu policial que es va
dur a terme contra les protestes de la vaga
general. Aquests van dissenyar de forma con -
junta l’operatiu policial, que es va saldar amb
nombroses persones detingudes i colpeja -
des.  Els cinc denunciants van ser detin -

guts/des com molta d’alta gent, una vegada
s’havia acabat la manifestació i de forma
absolutament aleatòria i arbitrària. Moltes
de les persones van denunciar maltracta -
ments, insults i amenaces per part del agents.
També volen denunciar el fet de que des de
les institucions i amb la col·laboració dels
mitjans de comunicació, es va criminalitzar i
desprestigiar la vaga abans, durant i després
d’aquesta, fent un pas més en l’escalada gov -
ernamental en contra dels drets de les per -
sones (com ara seria el dret a la manifesta -
ció). La denúncia està oberta i vol convertir-
se en una iniciativa popular a la que es pugui
afegir tothom que ho desitgi, individu o col· -
lectiu. Per més informació truqueu al:  609 70
28 04 o al e-mail  zambomba@mixmail .com  

REBUIG A L A C O N S T R U C C I Ó D ’U N A PRESÓ A SA N T ES T E V E SES ROVIRES

Marxa de Martorell a Can Brians 
M ARTORELL/ BAIX LLOBREGAT. -  El  passat dissabte 21 de desembre es va portar a terme una
caminada desde Martorell  f ins a la presó de Can Brians,  per solidaritzarse amb les per -
sones preses en lluita, reivindicant els quatre punts de la lluita dels i  les preses:
Excarcelació de les persones amb malalties terminals,  el fi  del regim FIES, no a la disper -
sió i  l ’excarcelació dels que hagin complert 20 anys de la seva condemna. Aquesta marxa
també es va realitzar per protestar contra la futura construcció d’una macropresó anexa
a Brians.  La Generalitat de Catalunya pretén construir aquesta presó el primer trimestre
del 2003, als terrenys de Can Marga, al terme municipal de Sant Esteve de Sesrovires. El
nou centre que s’ubicaria al costat de la presó de Brians, tindria una capacitat maxima de
1.500 persones. Actualment, els terrenys on es vol construir la nova presó son d’us agri -
cola.  La marxa va ser secundada per unes 50 persones, que van recorrer els carrers de
Martorell,  i  despres van sortir a la carretera camí de Can Brians. Un fort contingent d’an -
tiavalots van impedir que la marxa acabés a les portes de la presó. Contra-Infos 24/12/02

BARCELONA .-  Cada any per aquestes dates,
una sèrie d’actes i mobilitzacions recorden
la situació de patiment de les persones pre -
ses.  La situació d’aquestes és cada dia més
preocupant, són apartades del sistema, mar -
ginades i  maltractades en una fosca cloaca
mentre la resta de la societat gira l ’esquena
a la seva situació. La societat necessita les
presons per expiar les seves contradiccions,
no per reinsertar ningú. El dijous 12 de
desembre es va realitzar una xerrada a la fac -
ultat de psicologia amb el títol “La presó
com a metàfora de llibertat”. 

Tradicionalment l ’últim dia de l ’any es rea -
litza una marxa de torxes a Wad-Ras i  a La
Model per recordar a la gent que està tan -
cada en aquests centres que no estan sols ni
soles. Atenció a les pròximes convocatòries:
Marxa a Can Brians:  Dissabte 21 de desembre
a les 11:00h, plaça de la vila de Martorell .  I
concentracions dimarts 31 de desembre amb
el lema “Tots/es al carrer”: A les 12h del
matí ,  davant la presó de dones de Wad-Ras
(al carrer Wad-Ras). A les 20h del vespre,
davant la presó Model de Barcelona (al ca -
rrer Entença).              Contra-Infos 17/12/02

LLUITA CONTRA EL SISTEMA PENITENCIARI

Actes de rebuig als centres
penitenciaris i exigint la 
llibertat dels i les preses

també els últims dies de l’any
Concentracions a Wad-Ras i La Model el 31 de desembre.

REPRESSIÓ

L’ASSEMBLEA DE SOLIDARITAT AMB ELS DETINGUTS DEL CABANYAL EXIGEIX LA SEVA LLIBERTAT IMMEDIATA

Okupació de l’Aula Magna de 
la Universitat Vella de València en 
solidaritat amb els 3 joves empresonats

desproporcionada actuació del jutge Luis
Francisco de Jorge Mesas que manté en presó
preventiva a 3 dels 4 nois detinguts l’endemà
del desallotjament del centre social malas
Pulgas als qui acusa d’associació il·lícita i ter -
rorisme. “Amb aquesta acció reivindiquem la
posada en llibertat dels companys llibertaris i
denunciem l’actuació feixista del jutge i la
repressió que patim els col·lectius, moviments
socials i persones que s’organitzaen per un
mon millor, la llibertat de les idees en contra
de la imposició del pensament únic. PENSAR
NO ÉS TERRORISME SENYOR JUTGE. SOLI -

DARITAT ACTIVA”. L’acció està tenint una
important repercussió a la vida social de la
ciutat. A l’Aula okupada es realitzen cada dia
tallers i accions informatives i de suport i cada
vespre es reuneix l’assemblea. Aquest diven -
dres, 27 de desembre, s’ha programat un debat
sobre la repressió i dissabte una cercavila anti -
repressiva recorrerà els carrers de la ciutat. De
moment l’okupació continua endavant i sem-
bla que el rector de la universitat no s’ha
decidit a demanar la intervenció de la policia
per forçar el seu desallotjament. 

Contra-Infos 23/12/02

Denúncia al president del govern i altres
“capos” pels fets de la vaga del 20-J

Detinguts + Contra-Infos 23/12/02

OKUPACIÓ



SANT E STEVE DE SESROVIRES/ BAIX L LOBREGAT .- El
passat 4 de desembre la direcció de la multi -
nacional Valeo, dedicada a l’industria de l’au -
tomoció, va notificar als mitjans de comuni -
cació la seva intenció de tancar la fàbrica de
components d’il · luminació de Barcelona que
té a la població de Sant Esteve de Sesrovires
i traslladar la producció a la factoria de Mar -
tos, a Jaen. Fins l’endemà  el Comitè d’empre -
sa, del qual forma part CGT, no va rebre noti -
ficació directa de l’empresa d’aquest tanca -
ment i  a sobre amb l ’ intenció  per part de la
Direcció que aquest fos negociat durant
aquel la  setmana ,  amb un ca lendar i  de
reunions de tan sol tres dies (Dilluns, dime -
cres i  divendres) i  amb una durada màxima de
dues hores. Aquesta mesura afecta a 261 tre -
balladors/as, que en la seva majoria serien
acomiadats/des ja que l’empresa no vol re -
col·locar-los en les altres fàbriques que la
Multinacional té a Barcelona i l ’única solució
que dóna és la recol.locació en Martos i pre-
jubilacions als que compleixin els requisits. El
tancament d’aquesta factoria és il·lògic ja
que any rere any ha anat augmentant els seus
beneficis, l’últim un 13% respecte a l’anterior,
i  es deu únicament a motius organitzatius.

Des de CGT estem totalment en contra del
tancament de Valeo Iluminación, i  anem a
emprendre tot tipus d’accions per a lluitar
contra aquest nou atac als drets dels/les tre -
balladors/es, per això com primer pas vam
realitzar una assemblea en el local de la CGT
a Cornellà, oberta a tots els sindicats, fed -
eracions i afiliats per a col·laborar i elaborar
un pla d’acció conjunt contra aquesta agres -
sió. A més de la planta de Sant Esteve Ses -
rovires, Valeo té a Catalunya les factories de
climatització a Martorelles (Vallès Oriental) i
de sistemes de seguretat a Olesa de Mont -
serrat (Baix Llobregat). El 13 de desembre es
va convocar una concentració de protesta
enfront de la factoria de Valeo Iluminación,
al polígon industrial Anoia de Sant Esteve
Sesrovires, i el passat 24 de desembre varen
dur la protesta fins a Barcelona amb una xo -
colatada a la plaça Catalunya. CGT 17/12/02

DEL 23 DE DESEMBRE A L ’1 DE GENER

Txiringuito informatiu
HORARI: 11 a 16 hores
LLOC : plaça de Sant Jaume

COSTA DA M ORTE /A CORUÑA.- Segons relaten
diversos testimonis i fins i tot va narrar en
una crònica el diari gallec La Voz de Galicia
(de tendència PSOE), les borratxeres i l’agres -
sivitat dels militars allotjats a diversos poli -
esportius de la Coste da Morte està provo -
cant situacions tenses i desagradables. En
concret a la població de Cee, el passat 20 de
desembre un militar va llançar un bloc de
formigó contra el parabrises d’un vehicle que
circulava davant el local on era allotjat. L’ho -
me anava visiblement borratxo i a contin -
uació va intentar treure per la finestreta al
conductor d’un altre vehicle per tal d’agredir-
lo, sortosament van poder reduir-lo entre
diversos vianants. Paral·lelament a aquests
fets, la tensió és palpable als poliesportius on
conviuen militars i voluntaris, ja que els

primers pretenen introduir la doctrina mar -
cial en el dia a dia de la vida dels voluntaris,
fet que ha conduït a forts enfrontaments i
alguna agressió. L’animadversió contra els
militars es va fer palesa la setmana passada a
Carnota, quan va esclatar una bombona de
campins gas col·locada sota un camió de
l’exèrcit, aquest va quedar pràcticament car -
bonitzat, i la policia va detenir un noi a qui
acusaven d’haver realitzat el sabotatge. 
Fest ival  Chapapote a  Barcelona
Tanmateix,  a Barcelona tingué lloc un multi -
tudinari festival,  amb xerrades, actuacions i
performances al  CCCB. La jornada del passat
dissabte es va convertir en un clam contra
les polítiques que permeten drames ecològ -
ics i socials com els del Prestige. 

Contra-Infos 24/12/02

Acte a El Prat 
per salvar 
el Delta 

del Llobregat
EL PRAT/BAIX LLOBREGAT.- El passat dissabte
21 de desembre es va fer una concentració
al Prat de Llobregat en defensa del delta.
L’agressió més rellevant i més significativa
és la d’AENA amb tot el referent al pro-
jecte d’ampliació de l’aeroport de Bar-
celona, que s’ha convertit en una ma-
quinària mortífera disposada a aniquilar
totalment els espais naturals del Delta del
Llobregat. Tot això amb el consentiment
del govern autonòmic que teòricament és
qui té l’obligació de protegir i vetllar per la
conservació d’aquests espais.                  

Contra-Infos 24/12/02

« LA GUERRA ESTÀ DECIDIDA , PERÒ É S EVITABLE S I L’OPINIÓ PÚBLICA FA SENTIR AMB ENERGIA LA SEVA VEU»

Noves idees per aturar la invasió d’Iraq
B ARCELONA.-  Entre el 31 de desembre  a les 12 del migdia, i  el 2 de gener a la mateixa hora, es
realitzarà a la Plaça Sant Jaume un Dejuni per la Pau, per tal de solidaritzar-se amb el pati -
ment que pot patir el poble iraquià. Els grups de suport al poble iraquià conviden a tots/es
a afegir-nos a aquesta iniciativa, o bé realitzar actes semblants, així com xerrades, taules
informatives i recollides de signatures, des dels nostres barris,  pobles i cutats. Des de Girona
ens plantegen també nous actes en contra de la guerra des del col·lectiu CRAC (Col·lectiu
de Resposta Activa al Capitalisme).  Recordem que també formava part de l ’agenda contra
la guerra redactada al Forum Social Europeu de Florència,  una “resistència continental a la
guerra amb manifestacions massives el dia 15 de febrer per exigir el no a l’atac d’Irak”. El futur
encara no està decidit,  pot dependre de la resposta popular a aquesta nova agressió, mar -
cada pels interessos econòmics dels EUA.                      Indymedia + Contra-Infos 24/12/02

O LOT/L A GARROTXA . -  El  passat 15 de desem -
bre a la ciutat d'Olot hi va haver la inaugu -
ració política i  privada del McDonald's .
Mentrestant, a fora, hi havia la contra-inau -
guració. Eren una cinquantena de persones
protestant, quan varen decidir ampliar l 'ac -
ció de protesta donant unes quantes voltes
a la rotonda que hi ha davant varen desco -
brir que les rodes d'uns quants cotxes dels
manifestants estaven rebentades. Indignats,
varen demanar responsabilitats als propi -

etaris del recinte.  Al cap de poca estona van
arribar patrulles dels mossos d'esquadra i ,
com era d'esperar, van dissoldre la via de
diàleg que s'estava iniciant, posant-se a util -
itzar la força sense cap motiu, recolzats pels
propietaris del McDonald's i  el seu cos de
seguretat, sense cap respecte ni tan sols per
la mainada. S 'estan cursant les oportunes
denúncies,  a fí  i  afecte de demanar respons -
abilitats civils pels danys causats. 

Contra-Infos + un dels afectats 23/12/02

JOANETES/ L A G ARROTXA .- “El Pessebre Vivent
de Joanetes fa vint anys que es porta a
terme. Amb 320 persones que actuen i  48
escenes, es representen oficis antics. És un
dels  pessebres  v ivents  més v is i tat  de
Catalunya (4.500 visitant per any).En els
paratges on es representa està projectat l’eix
Vic-Olot. Hem d’aturar aquest despropòsit !!
Us animem a que el visiteu, gaudiu de la rep -
resentació, dels paratges i que ens ajudeu en
la defensa contra l ’eix Vic-Olot, ja que el

pessebre vivent col·labora amb Salvem les
Valls, i  dels quatre dies de representació, els
ingressos de taquilla de l’últim dia (diu -
menge 29 de desembre a 2/4 de 8 del
vespre amb funció única), aniran destinats
íntegrament  a  Sa lvem les  Val l s  per  les
despeses del contenciós administratiu, la
suspensió cautelar i  qualsevol acció per evi -
tar aquest projecte irracional. Bones festes
!!, i gràcies a l’avançada.”

Salvem les Valls  23/12/02

5  A N Y S D E S P R É S D E L A M A T A N Ç A I N D Í G E N A

Recordant la 
massacre d’Acteal
B ARCELONA.-  Fa cinc anys que paramilitars
mexicans del  grup autoanomenat “Máscara
Roja” van matar 45 dones, homes i infants
durant una missa a la comunitat indígena
d’Acteal (Chiapas).  Unes setanta persones
es van concentrar a la plaça Sant Jaume el
diumenge 22 de desembre en homenatge a
les víctimes d’aquesta matança. En un emo -
tiu acte van anar llegint els noms i les edats
de la gent assassinada i  amb les cartolines
(on hi havien escrits els noms) van escriure
al terra de la plaça el lema: “Acteal nunca
más”. Finalment es va llegir un comunicat,
encara que la falta de megafonia el va
deslluir bastant, i  es van repartir octavetes
entre els nombrosos curiosos que passaven
per allí .                        Contra-Infos 24/12/02

LA MESURA AFECTA A 261 TREBALLADORS I TREBALLADORES

Tancament de la factoria 
d’iluminació Valeo a 
Sant Esteve de Sesrovires
Parada informativa i actes a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

ECOLOGIA LABORAL

TÉ LLOC EL CHAPAPOTE FESTIVAL A BA R C E L O N A

La presència de l’Exèrcit a Galiza altera la
convivència als pobles de Costa da Morte

LLUITES D’ARREU

ANTIMILITARISME

ANTICAPITALISME

ACTE D E REBUIG DISSOLT PELS M O S S O S

Inauguració pública d’un
McDonald’s privat a Olot

El pessebre vivent de 
Joanetes col·labora en la 

campanya contra l’eix Vic-Olot

Revetlla de Cap d’Any 
en suport a la contrainformació

31 de desembre a la 1 de la matinada
A l’Hamsa (c/Miquel Bleach 15, metro Hostafrancs, L-1)



>>>La setmana meteorològica

Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29 Dilluns 30 Dimarts 31

Forta baixada de temperatures, ruixats i vent a partir de divendres a migdia. Les ratxes de vent
de mestral seran fortes el cap de setmana. Sol i temperatures en ascens a partir de dilluns.

LLUITES D’ARREU
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CONTRA -INFOS
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tel: 93.442.62.53
correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

Concentració
en suport a l’Ateneu de Cornellà

Divendres 27 de desembre a les 12h
(c/Rubió i Ors 106, davant els jutjats)

ARGENTINA . -  Fa un any el poble argentí prenia
els carrers en contra del llavors president De
la Rua, de la política neoliberal del govern,
de les institucions econòmiques interna -
cionals i  de les multinacionals.  Com a conse -
qüència dels fets revolucionaris que es van
viure, les forces de repressió de l’estat argen -
tí van reaccionar amb l’assassinat de com a
mínim 5 persones. Gustavo, Gastón, Diego,
Carlos i Alberto, van patir la repressió d’un
govern que no sabia com controlar els nous
brots de protesta obrera que s’extenia pels
carrers de la capital. Ara, els seus familiars i
campanys/es de lluita recorden que no hi
haurà “ni olvido ni perdón”, i les fàbriques
ocupades així com els col·lectius en suport
de la lluita a Argentina mantenen la seva
demanda,  “Que se vayan tod@s,  que no que -
de ningun@”. Una xerrada a l ’Espai Obert i el
passi d’un vídeo, ens donava a conéixer més
profundament l ’ocupació de fàbriques que
es va dur a terme al país sudamericà, fruit de
la manca de feina de gran part de la població
per la crisi econòmica i de l ’abandó de les
fàbriques per part dels seus propietaris i
beneficiaris. La gent va prendre les fàbriques
i es van començar a crear assamblees obr -
eres, assamblees barrials i  plataformes entre
fàbriques.  Més de 200 fàbriques continuen
ocupades pels seus treballadors/es a dia
d’avui, com la Zanón, Burkman, Lavalán,. . .  Les
forces de repessió han intentat diversos
cops desallotjar-les, però ha sigut impossi -
ble degut a la solidaritat popular. L’assem -
blea de fàbriques recorda al govern que “si
tocan una, tocan todas”, demostrant la força

que les uneix i la no-renúncia a tot el que
s’ha aconseguit fins ara. El 19 de desembre, a
un any dels fets que van desencadenar la
situació actual, a Buenos Aires es va realitzar
un “piquete urbano” per tal de bloquejar el
microcentre, zona on s’aglutinen bancs i mul -
tinacionals. Arreu del país es van dur a terme
múltiples “cacerolazos” i accions descentral -
itzades. El dilluns 16 s’iniciava alhora, des de
diferents punts del terriotir argentí, marxes
que culminarien en la Marxa Federal amb
destí a la Plaza de Mayo de la capital (un total
de 60 ciutats van formar columnes d’aquesta
marxa). A Rosario, piquets i “cacerolazos” re -
cordaven també l’inici d’un nou procés de
lluita obrera al país. El dia 20, les columnes de

la Marxa Federal s’ajuntaven al Congrés per
més tard dir igir-se a la  Plaza de Mayo.
Aquesta marxa comptava amb un bloc for -
mat per la gent de les fàbriques ocupades, a
més a més de amb diversos blocs de mem -
bres de lluites estudiantils, Madres de la
Plaza de MAyo, H.I.J.O.S, assamblees barrials,
i col·lectius d’esquerres. Paral·lelament el 21,
diverses persones acusades de resistència,
atemptat, danys i lesions pels fets de fa un
any, declaraven als jutjats.  
A LA RESTA DEL MÓN.- Els “cacerolazos” en soli -
daritat al poble argentí es van succeir a EUA
(Chicago, Nova York), Itàlia, Suècia, Bèlgica,
Suïssa, Regne Unit, Alemanya, Brasil, Finlàn -
dia,... A l’estat espanyol es van dur a terme
també diferents accions per celebrar l’aniver -
sari i recordar que la lluita no ha acabat. A
mAdrid, a les 20h del dia 20 es va convocar una
concentració davant del ministeri d’Asuntos
Exteriores, amb un “cacerolazo” al que van par -
ticipar unes 200 persones. Es va dur a terme
una acció a un cibercafé de Telefònica
repartint-hi octavetes i xerrant amb els/les
treballadors/es però la presència d’antidistur -
bis no va permetre instal·lar-hi el linux com es
tenia previst.                  Contra-Infos 24/12/02

VISITA L A SA G R A D A FAMÍL IA

Relat d’uns fets
ocorreguts durant
la visita del rei 
a Barcelona
BARCELONA .- “Salut companys/es: Em poso en
contacte amb vosaltres perquè necessito l’a -
jut de la contrainformació. La informació que
ens fan arribar els periòdics i la tele està cada
dia més deformada; i s’ometen algunes notí -
cies, masses notícies. Us escric perquè tinc
un amic de 13 anys (bastant inexpert com
comprovareu), que el passat dimecres 11 de
desembre va anar sol a la Sagrada Família. El
dimecres a la Sagrada Família hi havia el rei i
la reina de visita (turística, és clar). Doncs ai -
xò, que el xaval portava un xiulet i a les 13h,
quan el rei va sortir, es va posar darrera la
multitud que aplaudia, a xiular. Se li va apro -
par un policia nacional i li va preguntar per
què xiulava. “Perquè estic en contra del rei”,
va respondre. El nacional li va demanar l’edat,
“13 anys”, va respondre. Després li va demanar
el D.N.I. i el noi, que no el portava, li va dir
que amb 13 anys no havia de portar la docu -
mentació a sobre. El policia li va ordenar que
li entregués el xiulet i el noi va obeir. Després
(el policia) li va dir que amb tretze anys era
massa jove per protestar. Llavors el nacional
se’n va anar i va ocupar el seu lloc un segura -
ta del rei, que li va dir “m’és igual que tinguis
13 anys, com se t’acudeixi fer cap tonteria et
parteixo la cara”. Llavors el noi se’n va anar. Sé
que situacions de repressió com aquesta es
produeixen cada dia, i també sé que aquest
noi no s’aturarà per això. També sé que enviar
una carta als diaris explicant el que va passar
no servirà de res, perquè no la publicaran. És
per això, repeteixo, que em dirigeixo a vos -
altres. Espero que vosaltres pogueu difondre,
encara que sigui a una minoria, aquesta peti -
ta informació. Gràcies per tota la contrain -
formació que repartiu.”           Anna 18/12/02

Yomango ataca de nou...
LA CÈLEBRE M A R C A (A N T I)C O M E R C I A L CELEBRA U N A N Y

D E LA REVOLTA A L ’ARGENTINA A M B U N BRINDIS D E CAVA
B ARCELONA. -  A ritme de tango, el passat dia 20 de desembre, van “mangar” 13 ampolles de
Champagne a una sucursal del grup Carrefour al centre de la ciutat comtal.  L’acció con -
sistia en dos ballarins interpretant una coreografia, mentre les ampolles “desapareixien”
discreta i festivament a les mochilles dels activistes. Aquesta acció, es va fer per celebrar
l’aniversari de les lluites a l ’Argentina. Alhora, avisen de que al dia següent realitzaran el
brindis oportú a una multinacional espanyola relacionada amb la crisis al  pais sudamer -
icà. El mateix dia a les 19h es feia una xerrada i passi de vídeo a l ’Espai Obert sobre les
fàbriques ocupades a Argentina. Al vídeo apareixien treballadors/es de Zanón, Lavalán i
Brukman explicant les seves lluites i  la situació actual.  La xerrada va ajuntar més de 80
persones que van xerrar sobre les lluites obreres, i  Antoni Castells,  investigador de les
classes obreres a CAtalunya, va comparar-les amb les lluites obreres a Catalunya i  les
col·lectivitzacions del 36. Dissabte 21,  més de 200 persones van participar al “cacerola -
zo” davant el Consulat d’Argentina.                             Contra-Infos + Yomango 23/12/02

«Que se vayan tod@s, 
que no quede ningun@»
ES COMPLEIX EL PRIMER ANIVERSARI D E LA REVOLTA A ARGENTINA I ELS ACTES DE SUPORT

S’EXTENEN ARREU DEL PLANETA MITJANÇANT LES JORNADES DE DESOBEDIÈNCIA GLOBAL


