
B ARCELONA.- Un any més, la lluita contra els
centres penitenciaris i  totes les vulneracions
de drets bàsics,  humiliacions i  morts que s’hi
donen, ha sortit al carrer. La lluita continua
fins que els punts exigits siguin reconeguts:
la fi del FIES i el DERT; la llibertat pels pre -
sos/es que han complert més de 20 anys de
presó;  la  l l ibertat  de tots/es els/les
malats/es en fase terminal; la fi de la disper -
sió de les persones preses; la fi  de les
totures ,  abusos i  vexacions per part  de
l’Administració.  
“Ni amo, ni marit, ni presidi!”
W AD R AS/SANT M ARTÍ. -  Les concentracions
contra les presons han començat a la presó
de dones de Wad-Ras. Cap a les 12 del
migdia, unes 70 persones s’han reunit al  cen -
tre de reclusió de dones, per recordar la
realitat penitenciària que un any més manté
persones  en  total  s i tuac ió  d ’ indefens ió
davant la repressió carcellera. En concret la
reculsió de dones esdevé una doble repres -
sió. Les condicions de les preses són molt
més dures,  els tallers productius en els he
han de treballar són pitjor pagats i els que
han estat rebutjats a les presons d’homes.  A
la vegada, les dones preses són més contro -

lades i la tensió a aquests centres i la violèn -
cia que s’hi viu són més altes. El nivell de
preinscripció de tranquilitzants, antidepres -
sius i  sedants és major degut al control
psíquic més alt que pateixen per la condició

de ser dones,  repressió afegida que es suma
a la resta del conjunt dels centres peniten -
ciaris.  La gent reunida ha donat tres voltes a
la presó, i s’han sentit els crits de preses
demanant ll ibertat.  
Marxa de torxes a La Model
La lluita contra les presons acaba, com cada
any, amb una marxa de torxes a la presó de
la Model per recordar que,  tot i  que aquesta
mitjanit molta gent celebri un nou any, a
dins les presons no hi ha res a celebrar, les
condicions degradants persisteixen allà dins,
i  hi  ha gent empresonada que no podrà rebre
el proper any lliure i amb la seva gent.
Durant la jornada també s’ha recordat els
nois de València empresonats en FIES,  i
també la gent que ha estat empresonada per
formar part dels moviments socials .  S ’ha
recordat els Centres de Menors,  “resposta
que l’estat dona des de fa molts anys als
problemes socials de nens, nenes i joves.”
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Comença el dejuni per la
Pau a plaça Sant Jaume

Una quinzena de persones inicien la protesta 
contra l'imperialisme "ianqui" vers l'Iraq

JO C S , DINAR P O P U L A R I EXPOSICIONS

Jornada contra 
la central tèrmica 

a Martorell
M ARTORELL/ BAIX LLOBREGAT .- Més d’un cente -
nar de persones van participar el passat diu -
menge a una jornada de rebuig a la instal · la -
ció d’una central tèrmica de cicle combinat
a la població. La Plataforma Anti-Tèrmica i
l’Associació Martorell-Viu organitzen actes
tots els últims diumenges de mes. La jorna -
da va ser lúdica i tingué lloc a la Rambla de
les Bòbiles.  Des de les organitzacions con -
vocants veuen amb esperança que l ’alcalde
del municipi  f inalment s ’hagi  posicionat
contrari al projecte, però amb preocupació
les declaracions dels responsables de Sol -
vay, la multinacional responsable del pro -
jecte,  que asseguren que aquest es real -
itzarà tot i  l ’oposició majoritària de la
població de la comarca.  
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Passant per davant les torres de vigilància de la presó de Wad-Ras.

BARCELONA .-  La plaça Sant Jaume de Barce -
lona és l 'escenari d'una protesta silenciosa i
ferma contra l ' imperialisme d'Estats Units
vers l ' Iraq. Es tracta d'un dejuni voluntari per
denunciar el militarisme i la beligerància
que representa el govern Bush i  que és
recolzat per gran part dels governs europeus
i els partits polítics que els conformen,
entre ells el govern d'Aznar. 
La plantada a Sant Jaume
A les 12 del migdia de l 'últim dia de l 'any, el
31 de desembre, una trentena de persones
van començar l 'acte (15 d'elles realitzant el
dejuni) amb l ' intent d'instal·lació d'unes ten -
des de campanya davant de l 'edifici de l 'a -
juntament.  La guàrdia urbana però només va
permetre la col·locació d'uns cartrons al
terra, tot i saber que la gent que hi feia el
dejuni hi havia de dormir durant tres nits.
Durant més d'una hora es va viure una esper -
pèntica situació, on els agents de la guàrdia
urbana discutien a través dels seus walkie-
talkies quins metres quadrats eren els ocu -
pables pels vaguistes de fam. Finalment, i
amb cinta limitadora, els agents van marcar
la zona on s 'hi podien posar els cartrons, i  a
més van desitjar un cínic Any Nou a la gent
que participava de la protesta.
48 hores a la plaça
El dejuni finalitza a les 12 del migdia del 2 de
gener, i  durant totes aquestes hores s’hi
faran xerrades, la mostra d’exposicions i
actes simbòlics. Es demana el suport de
tothom passant per la plaça i  animant l ’ac -

ció,  que es durà a terme mentre paral · lela -
ment els preparatius de guerra son cada cop
més evidents i massius als països limítrofs
amb l ’ Iraq. Des dels governs occidentals ja es
prepara la política mediàtica que legitimarà
l’actuació militar per saquejar el petroli de
la zona,  amb eufemismes com “el govern
nordamericà està disposat a sacrificar la
legalitat internacional per defensar la segu -
retat”, i la creació d’un discurs dissenyat des
del Pentagon i destinat a posar a prova la
capacitat de raciocini i el coeficient d’in -
tel·l igència de la població.
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Paradeta informativa i plafons al dejuni per la Pau de plaça Sant Jaume

ECOLOGIA I DEFENSA DE L’ENTORN DENUNCIA DEL SISTEMA PENITENCIARI

JORNADA DE LLUITA CONTRA LES PRESONS

«La presó no és la solució,
és part del problema»

Diversos actes el 31 de desembre recorden també durant aquestes
dates que 7000 persones són tancades a les cel·les de les presons. Es
tracta d’una jornada de denuncia del sistema penitenciari que des de
fa anys es celebra a ciutats europees i d’Estats Units. A Barcelona es
realitzen concentracions a Wad-Ras, La Model i el Centre d’Inter -
nament d’Immigrants de La Verneda.

Nº COMPTE D E SUPORT A

CO N T R A -IN F O S
2030-0163-09-3000004892

tel: 93.442.62.53
correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

ET P O T S S U B S C R I U R E A L CO N T R A -IN F O S E L E C T R Ò N I C
E N V I A N T -N O S U N M A I L A zitzania@sindominio.net

o entrant a la web: www.sindominio.net/zitzania
-----------El rebràs tots els dimarts al vespre.------------



Primers actes de rebuig a les amenaces de 
desallotjament de l'Ateneu Llibertari de Cornellà
CORNELLÀ/ BAIX LLOBREGAT .- El 27 de desembre, una vintena de persones es van concentrar a les
portes del jutjat d'instrucció 3 de Cornellà, al número 106 del carrer Rubió i Ors. Es tractava
del primer acte de rebuig després d'haver-se conegut la sentència ferma que ordena el desal -
lotjament de l'Ateneu Llibertari, un edifici amb 15 anys d'història reivindicativa i social a la
població. Va ser l 'any 1987 quan diversos joves i membres de l'associació de veins van entrar
en el que aleshores era una antiga fàbrica abandonada, la finalitat era crear el Local Social. Ja
s'havia provat la via reivindicativa mesos abans, exigint a l 'ajuntament un espai, però sense cap
resultat. I és ara, després que durant tots aquests anys hagin demostrat que la via autoges -
tionada i independent de l 'administració és possible, quan l 'ajuntament ha potenciat un pla
urbanístic que deixa al carrer el projecte de l 'Ateneu, per reurbanitzar la zona. Després de
concentrar-se a les portes del jutjat es va continuar la protesta a la plaça de davant del mer -
cat, desplegant una pancarta i llegint un comunicat amb un megàfon. Es va desconvocar l 'acte
cap a la una del migdia, quan va començar a ploure.                            Contra-Infos 30/12/02

Nou “suicidi” 
a Quatre Camins
GRANOLLERS/ VALLÈS O RIENTAL. -  Manuel  Pedro
Medina Velázquez, tancat a la presó de
Granollers,   complia condemna acusat d’a -
tracament Més tard havia estat detingut
arrel d’un quebrantament de condemna per
patir un accident de trànsit  amb dos com -
panys més durant un permís ,  fet que li  va
impedir, lògicament, arribar al centre peni -
tenciari. Els tres van ser apallissats per la
policia i més tard reingressats a la presó.
Manuel reingressava amb un estat lamenta -
ble tant física com psicològicament, segons
el testimoni de la seva advocada.  El  passat
25 de novembre, va ser traslladat al depar -
tament de càstig d’aquesta presó, tot i que
els  informes  ps iquiàtr ics  ho desacon -
sellaven pel seu estat psíquic. Dos dies més
tard apareixia penjat amb els llençols del
seu llit.  Recuperant les paraules de la CCAP,
“volem denunciar públicament la direcció
de la presó de IV Camins i  a  la DGSPR com
a únics responsables de la mort del Manuel
per una clara inducció al suicidi; mort que
qualifiquem d’assassinat encobert i l ’afegim
sense dubtar a la llarga llista d’assassinats
que taca l’existència de la negra Institució
Penitenciària.” En record del Manuel Pedro
Medina Velázquez.

Coordinadora Contra els Abusos de Poder
+ Contra-Infos 31/12/02

Brutalitat a la 
presó de Villanubla
VALLADOLID/CASTELLA.- La repressió es fa sen -
tir a tots els centres penitenciaris. El diven -
dres 20 d’aquest mes, les persones preses
en aïllament a la presó de Villanubla van ser
brutalment colpejades.  Sabem que com a
mínim dos d’ells van haver de ser traslladats
a l’hospital i molts altres van ser emmanil -
lats als somiers de les cel·les de càstig, des -
pullats i amb la finestra oberta. Luis Mingo -
rance va desaparéixer, no se sap si ha estat
traslladat o el tenen tancat a algun calabós.
Un company que aquest cop no va patir les
pallisses dels carcellers, va decidir declarar-
se en vaga de fam la semana passada, per
protestar per aquesta nova demostració de
brutalitat als presos en aïllament i la falta
d’assistència mèdica.     Asociación PreS.O.S. 

Galiza + Contra-Infos 31/12/02

M ÀLAGA . -  “27 immigrants marroquis tancats a
la comissaria central de Màlaga, després
d’haver arribat en patera i davant la perspec -
tiva de ser traslladats avui a Ceuta, per ser
posteriorment expulsats al seu país,  han
preferit immolar-se prenent foc als cala -
bossos abans que permetre la seva expulsió.
Catorze immigrants van resultar ferits. D’ells,
tres es troben en estat greu, tres en estat
crític i dos d’ells finalment han mort. 
Aquestes persones tenen cremat més del
60% del seu cos i  necessiten respiració
mecànica.  Segons la policia,  alguns dels im -

migrants van oposar resistència a ser evacu -
ats de les cel·les incendiades. Les expulsions
s’han aturat de moment.. .però a quin preu!!
Aquest no és el primer cas d’accions deses -
perades per part de persones a les que es
nega qualsevol forma possible de vida digna.
Pocs dies abans dels successos de Màlaga, el
diumenge 22, i  segons els seus veïns a causa
de la forta depressió que li havia provocat la
impossibilitat de trobar feina, un jove immi -
grant, provablement senegalès, es va immo -
lar amb gasolina a Granollers.” 
Papeles para tod@s + Contra-Infos 31/12/02

La lluita per la dignitat de les persones immigrades 
i contra el Centre d’Internament també surt al carrer
L A V ERNEDA/ BARCELONA . -  La Llei  d’Estrangeria impulsada des del govern,  ha demostrat la
intenció de l ’Estat de solucionar el  “problema” de la immigració per la via de la repres -
s ió.  Les persones immigrades detingudes són trasl ladades a un centre especial  per immi -
grants ,  d ’on més tard són deportades als  seus països després de dies  o mesos empres -
onats per no ser d’aquí  i  patint tot t ipus d’humil iacions.  El  31  de desembre,  també s ’ha
recordat  la s ituació que pateixen les persones immigrades que són detingudes i
empresonades al  Centre d’ Internament de la  Verneda.  Desenes de persones s ’han reunit
davant del  centre per denunciar una Llei  d’Estrangeria i  unes administracions que con -
demnen la pobresa.                                                                          Contra-Infos 31/12/02

PRESONS

U NIVERSITAT V ELLA/ VALÈNCIA .-  Dissabte 28 de
desembre va finalitzar el tancament a l’Aula
magna de la Universitat de València que es
mantenia des del passat dia 19 per demanar
la llibertat dels 3 nois empresonats després
del desallotjament del cso Malas Pulgas.
La decisió d’abandonar l’acció, que en un
primer moment es plantejava com a indefini -
da fins a la llibertat dels companys, va ser
presa per l’Assemblea de Solidaritat amb els
Presos del Cabanyal després de ser fortament
pressionats des del rectorat i l’equip de gov -
ern. El 27 per la tarda, a instàncies de la uni -
versitat, tenia lloc una reunió entre 4 mem -
bres de la Assemblea de Solidaritat, el rector
i el claustre de la universitat. L’equip rector
de la Universitat de València va comunicar als

tancats que no estaven disposats a permetre
més temps la protesta si no s’acataven estric -
tament les seves condicions. El rector prete -
nia que el tancament es realitzés en torns de
3 persones i sense que es poguessin realitzar
assemblees ni cap tipus d’activitat.
Al mateix moment en que es celebrava la
reunió, la seguretat privada de la universitat
sota les ordres del rector impedien l ’accés a
les instalacions a més de 6 persones a l ’hora.
Així ,  unes 100 persones es van anar concen -
trant a l ’entrada del recinte per donar suport
a la gent que es trobava a l ’ interior i de la
que no es tenien notícies i van provar d’en -
trar per continuar el tancament. Els segu -
rates van respondre violentament i  es van
produir alguns enfrontaments.  En pocs mi -

nuts un fort desplegament de la policia
nacional, cridat pel rectorat, feia acte de
presència, prenia els accessos i patrullava en
motos dintre del campus. No van haver-hi
enfrontaments amb la policia.
Després de vàries hores de gran tensió,
durant les que no s’en va saber res de la gent
que continuava el tancament, i  després de
conèixer l’actitut autoritària i violenta del
rectorat es va realitzar una assemblea a les
portes de la universitat. La decisió d’aban -
donar l’acció va ser presa ja que la finalitat
del tancament era denunciar la repressió que
pateixen els moviments socials i demanar la
llibertat dels companys empresonats i es va
considerar que l’actitud de la universitat no -
més provocaria més tensions i repressió.
Cal destacar que és la primera vegada que la
policia entra al campus d’una universitat del
País Valencià. Mentres tot això succeïa es va
poder veure com alguns elements de la
plataforma feixista España 2000 campaven
alegrement per les rodalies i un va poder
entrar sense problemes al recinte universitari.

Contra-Infos + Indymedia.org 31/12/02

LLUITA CONTRA L’EUROPA FORTALESA

MOREN DOS IMMIGRANTS CREMATS ALS CALABOSSOS DE MÀLAGA

La desesperació dels
anomenats “sense papers”
27 immigrants cremats a Màlaga i un jove senegalès a Granollers. Són les con -
seqüències nefastes de la desesperació que pateixen les persones immi -
grades, davant la negació d’una vida digna per part de les “autoritats”

MUNTATGE A VALÈNCIA

EL RECTOR AUTORITZA L’ENTRADA DE LA POLICIA NACIONAL AL CAMPUS

Finalitza el tancament a la Universitat
de València per pressions del rectorat
Manifestació el proper 4 de gener als carrers de València.  

Manifestació a València el 4 de gener
Des de diferents punts de l’Estat s’estan organitzant autobusos per viatjar a València el proper 4 de gener, on una
gran concentració a la plaça de San Agustín iniciarà una jornada de mobilitzacions per la llibertat dels 3 presos.
A B ARCELONA ES POT RESERVAR UNA PLAÇA TRUCANT AL 933755853 (Preu 13 euros).

C.P.PICASSENT/ VALÈNCIA .- Els dilluns 16 i dime -
cres 18 de desembre es van celebrar les
rodes de reconeixement als 4 joves valen -
cians acusats pel jutge Jorge Mesas d’inte -
grar un “grup anarquista terrorista de carrer”
i  dels que 3,  quan ja han passat més de dos
mesos  del  seu  empressonament ,  encara
romanen empresonats.
Les rodes es van realitzar pel sistema de
video conferència. Tal com era d’esperar cap
dels 4 va ser reconegut ni per la policia ni
pels suposats testimonis, el que deixa clar
un altre cop la manca d’indicis i proves
acusatòries que justifiquin el seu empreson -
ament preventiu.  Sembla, però, que el jutge
està disposat a esgotar totes les possibilitats
al seu abast per inculpar als 4 nois. Així,
després del fracàs de la roda de reconeixe -
ment, ha ordenat la realització de proves
d’ADN amb la intenció de vincular-los amb
unes robes suposadament trobades a les

rodalies de les immobiliàries que van patir
destrosses als  seus aparadors .  D’aquesta
manera, a més, el jutge ajorna la decisió de
passar o no el cas a l ’Audiència Nacional
(delictes de terrorisme), i  es demora la seva
estància a la presó sense cap justificació.
Recordem que les acusacions que mantenen
en presó als  3  nois  de València són el
suposat  t rencament  de l s  v idres  d ’unes
immobi l ià r ies ,  acusac ions  que  es  fona -
menten únicament en els informes i  suposi -
cions policials i en la clara voluntat criminal -
itzadora de la delegació del govern. 

Els antifeixistes detinguts 
a Ruzafa declaren 
davant España 2000
V ALÈNCIA .- El mateix jutjat, d’instrucció 2, que
manté empresonats als 3 joves del centre
social Mala Pulgas va cridar a declarar a 4 de

les 23 persones detingudes el  març de 2002
a la manifestació antifeixista del barri de
Ruzafa. Les citacions s’efectuaven a instància
del president del partit feixista España 2000
que es presenta com acusació popular con -
tra els i les detingudes a la manifestació. El
jutge Jorge Mesas,  a més de permetre la per -
sonació del partit ultra com a part en el
procés, obvia i  omet deliberadament els
greus actes racistes i  xenòfobs comesos per
España 2000 durant la manifestació,  que,
evidentment han quedat  en l ’obl it .  La
plataforma feixista, afegeix a la causa contra
les  persones det ingudes i  ja  acusades
d’atemptat, resistència a l’autoritat, desor -
dres públ ics  i  destrosses els  suposats
delictes de odi i  violència contra una organ -
ització per motius ideològics, provar d’im -
pedir una manifestació legal i  provar d’im -
pedir el dret de reunió. 
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RODA DE RECONEIXEMENT NEGATIVA ALS EMPRESONATS

La fiscalia pretén ara realitzar unes proves d’ ADN

OKUPACIÓ



>>>La setmana meteorològica

Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 Dissabte 4 Diumenge 5 Dilluns 6 Dimarts 7

Durant aquesta setmana hi haurà vents de ponent i mestral. Ambient en general assoleïat
amb alguns núvols alts i mitjos. Les temperatures estables, entre els 10 i els 13 graus.

ECOLOGIA

Protestes a fàbriques de Polònia
O Z A R O W/ P OLÒNIA .- Els obrers que ocupaven la seva fàbrica desde le 19 d’abril a la ciutat
polonesa d’Ozarow (prop de Varsòvia) ,  van ser brutalment desallotjats per 300 guardes de
seguretat que, armats amb porres i  absolutament borratxos, van agredir brutalment als
900 treballadors que es trobaven tancats a la fàbrica, com a forma de protesta pels plans
de privatització de l ’empresa. Un cop dessallotjada la fàbrica, van començar a fer el
trasllat de la maquinària. Aquest trasllat es va fer sota una estricta vigilància policial, ja
que moltes poblacions de la zona, han sortit al pas del comboi,  per tal de solidaritzar-se
amb els/les treballadors/es i protestar alhora contra la desnacionalització de les empre -
ses. Les protestes han estat durament reprimides per la policia, han apallissat a un grup de
dones que es van sentar a la carretera per impedir el pas de la comitiva, han entrat en un
col·legi de primària, etc.. .  Després d’aquests fets, els treballadors i gent de la zona, s’estan
començant a organitzar per fer front a aquestes onades repressives.  Es poden enviar faxos
de solidaritat al comitè de vaga: Komitet Protestacyjny
>Fabryka Kabli Ozarowie, Slawomir Gzik, presidente, fax nº 00 (4861) 831 11
>Sitio Web del Comité: http://www.hektus.republika.pl                          Zitzània 23/12/02

SANTANDER /C ANTÀBRIA .- “Tres membres d’un
piquet anticapitalista autònom van ser de -
tinguts a Santander la nit de la vaga general
del 20-J, i després acusats de fer pintades i
trencar els vidres de diverses sucursals del
Banc de Santander, gràcies al “xivatazo” d’un
guàrdia jurat que estaba a prop de la sucursal.
Van estar 24 hores detinguts, després de tres
mesos va sortir la demanda del banc, i l’advo -
cat va arribar a un acord amb el fiscal per a
que es tramités l’afer per la via civil. D’aquesta
forma havien de pagar una multa de 754
euros i la qüestió quedaria així, sense consid -
erar-se delicte. Dos mesos després d’haber
pagat la multa, els arriba a casa un comunicat
dels jutjats en el que se’ls comunica que s’o -
bre un procediment penal en contra d’ells.
Després de la sorpresa i l’impotència, l’advo -
cat els diu que el fiscal a trencat la seva
paraula. Pensem que l’advocat va actuar de
manera, com a mínim innocent, al refiar-se de
la paraula d’un fiscal que per natura es fals i
egoista, ja que l’únic que preten es treure el
màxim de profit per les arques de l’estat
espanyol capitalista i repressor. Ara els tres

acusats pensen en demanar l’absolució amb
un altre advocat, ja que consideran  aberrant
considerar aquesta acció com a delicte una
vegada pagada la multa. Mentrestant el pres -
ident del (B)SCH (sindicat del crim Hispànic)
Emilio Botín, continua intocable després de
les  pr imeres imputacions per  autèntics
delictes i crims fiscals, com l’evasió d’impos -
tos, el rentat de cantitats grans de diners a
paradisos fiscals i la seva actuació a l’Argen -
tina on la seva germana està tambe imputada
per la seva perversa actuació en aquest pais
( . . . ) .  Per aquests motius i  molts d’altres,
demanem l’absolució dels tres companys ant -
icapitalistes als qui pretenen criminalitzar
només per denunciar la injustícia social i l ’im-
punitat dels qui la provoquen. Demanem l’a -
juda de totes aquelles persones que es con -
sideran anticapitalistes, per a que donin el
seu recolzament al judici polític que se’ls pre -
ten fer i per fer front a les conseqüències
econòmiques que aquest pugui tenir. Soli-
daritat amb els represaliats anticapitalistes!” 

Solidaris amb els piquets anticapitalistes
autònoms del 20-J 23/12/02

FIGUERES/ALT E MPORDÀ .- "En Pujol ens ve a visitar
i el volem anar a rebre per expressar el nostre
rebuig a la política de la Generalitat pel que fa
al permís que ha concedit per fer una macro -
granja de 5000 porcs a Rabós, la urbanització
de tot el territori de Palau Saverdera, la urban -
ització de Cap Ras, de la Vall de Santa Creu, de
la Vall de la Salut de Terrades, de la desembo -
cadura del Fluvià, el camp de Golf de l'Escala,
els molins de vent dins d'espais d'interès natu -
ral i cultural, el transvassament del Roine, al
TGV, la línia de 400 w... Dissabte 28 de desem-
bre a les 11 del matí a l 'aparcament de
Champion de Vilatenim (davant del camp de
futbol del Figueres)". 
Amb màscares de Pujol amb cara de porc
D'aquest acte, ens ha arribat que es van aple -
gar més d'un centenar de persones, a l 'acte
d'inauguració de la variant de Vila-Sacra. Els
assistents anaven amb màscares de Jordi

Pujol transformat en porc, pancartes de la
plataforma Salvem l 'Empordà i  garrafes amb
pur ins .  Una  forta  dotac ió  dels  mossos
d'esquadra va impedir el pas de la concen -
tració,  peró un grup de persones van poder
burlar el cordó i van arribar a la carpa on
estava el president. La gent concentrada el
va increpar i "l 'honorable" va sortir del pas
de  les  cr í t iques  d ient  que :  «Sense  les
explotacions ramaderes, la indústria i  el tur -
isme, les comarques gironines no estarien al
capdavant de l ’Estat espanyol pel que fa a
progrés». Tot i que en Pujol va reconèixer
que encara no s 'havia trobat una solució pel
problema de contaminació dels purins,  va
tenir temps d'afegir:  «no podem renunciar a
perdre el  nostre nivell  de vida i  benestar per
l’oposició sistemàtica a tot». 

Salvem l 'Empordà + 
Contra-Infos 30/12/02

G IRONA/E L G IRONÈS. -  "Benvolgudes compa-
nyes,  benvolguts companys Volem informar-
vos de la constitució a Girona de “Deixade-
nos a nós Plataforma de Solidaritat amb el
poble gallec”, a partir de la gira que tres
companys gallecs van fer per Catalunya en
els darrers dies convidats per l 'Assemblea de
Ciències de la UdG. La Plataforma ha adop -
tat un manifest, impulsa una recollida de sig -
natures i  ha convocat una manifestació a
Girona pel proper diumenge 26 de gener
que sortirà a les 13 h de la plaça de Ca -
talunya. Naturalment, us convidem a adhe -

rir-vos a la Plataforma i a assistir a la pròxi -
ma reunió,  que tindrà l loc el  2 de gener a les
8 del vespre al Centre Social la Màquia (al
carrer de l 'Olivera de Girona).  Us enviem
com a documents adjunts el  manifest ,  el
text de recollida de signatures, i  un tríptic
explicatiu alhora que us encoratgem a fer-ne
extensió. Podeu enviar la vostra adhesió a la
Plataforma a l 'adreça de correu electrònic
<adhesions@deixadenos-a-nos.org>,  la nos -
tra pàgina web: http://www.deixadenos-a-
nos.org.”    Deixade-nos a nós! Plataforma de 

Solidaritat amb el Poble Gallec 30/12/02

BOICOT A LA VISITA D E PUJOL A FIGUERES

Acte de Salvem l’Empordà contra la
política de purins de la Generalitat

EL GRUP HA IMPULSAT UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE

SIGNATURES I ALTRES ACTES A DIFERENTS LLOCS DE CATALUNYA

Neix un col·lectiu a Girona en 
solidaritat amb el poble gallec

UN ALTRE ESPAI SOTA LES URPES

D E L E S IMMOBIL IÀRIES A L CASC A N T I C

«Salvem l’antic 
Cine Colom»

E L RAVAL/ BARCELONA.-  “L'antic Cine Colom
(c/Arc del Teatre, 58) es  troba en perill.
Projectat el  1923 per l 'arquitecte Josep
Plantada com a cinema de barri ,  fou conver -
tit després en galeries comercials i  actual -
ment és abandonat. L'estiu passat es va pre -
sentar a informació pública el projecte de la
Modificació del PERI del Raval al sector
Drassanes de l 'arquitecte Eduard Bru, que
proposa la construcció d'habitatges de pro -
moció privada en el solar d'aquest edifici i
d'altres d'aquella zona, afectada per la futu -
ra "desaparició" del Mercat del Carme -pre -
vista per la Modificació del PGM al Sector
del Gòtic Sud i Mercat del Carme, també en
tràmit-, que l'Ajuntament, a l 'igual que les
piscines Folch i Torres, té intenció de tancar.
Mentrestant,  la immobiliària IBUSA, actual
propietària del cine, ha demanat a l 'Ajun -
tament el permís d'enderroc per construir-
hi un bloc d'habitatges,  permís que l 'Ajunta -
ment té intenció de concedir,  desatenent
les peticions veïnals per requalificar aquest
edif ici  com a equipament per al  barri ,  com
ara la sala de projeccions de la Filmoteca de
Catalunya, que l 'Ajuntament proposa ubicar
en un edifici de nova planta al costat de la
plaça de Salvador Segui,  on els veïns volen
una zona verda com en el cas del "Forat de
la Vergonya". Estem d'acord amb què la
implantació de la Filmoteca seria molt pos -
itiva per al Raval, però considerem que
s'hauria d'ubicar en l 'antic Cine Colom i
d'aquesta manera no només aconseguíriem
la recuperació d'un edifici  històric  del
barri ,   s inó  també una  nova  zona  verda.
A IXÍ , DONCS,  LES ENTITATS I SOTASIGNATS D E M A N E M: 
-La denegació de la ll icència d'enderroc de
l'antic Cine Colom (c/Arc del Teatre, 58).
-La seva requalificació com a equipament
públic (7b) en la Modificació del PGM que
s'està tramitant.
-La seva rehabilitació per a acollir-hi de
forma definitiva la sala de projeccions de la
Filmoteca de Catalunya.” 

Veins del Raval 17/12/02

VEÏNAL

Repressió a Creu Roja
B ARCELONA . - “A quatre  t rebal ladors  dels
SAPS se’ls ha comunicat la seva rescisió de
contracte pel pròxim 31 de desembre del
2002 sense cap altra explicació. Això ha
succeït a la vegada que l ’empresa Creu Roja
ens havia comunicat que estava reunint-se
amb les administracions per negociar el
finançament del centre.
E l  SANS (Servei  d ’Atenció  i  Prevenció
Socio-sanitària) és l ’únic Servei per a usuàris
de  drogues  que  rea l i tza  intercanv i  de
xeringues durant la nit a Barcelona. A l ’ac -
tualitat hi ha un dèficit d’uns 14 milions de
pessetes (catorze milions) que corresponen
a una falta de finançament d’uns set milions
per part de la Generalitat de Catalunya i
l ’Ajuntament de Barcelona que no ho han
volgut assumir; i els altres set milions de
dèficit corresponen a una pèssima gestió
per part de l ’empresa Creu Roja a Catalunya
que no ha tingut la previsió necessària per
cobrir les baixes laborals que s’han generat
el present any.  Aquests acomiadaments es
donen en el marc del procés d’eleccions
sindicals per escollir  el  primer comitè d’em -
presa,  on algunes de les persones acomi -
adades estaven prenent part activa i  públi -
ca; i  per tant aquests acomiadaments injus -
tificats són una vulneració flagrant de la llei
de llibertat sindical.
Per tant,  i  f ins que no tinguem un compro -
mís en ferm per part de l ’empresa que
garantitzi la immediata readmisió dels tre -
ba l ladors  acomiadats  en  les  mate ixes
condicions laborals,  i  que es presenti un
projecte de viabilitat pel SAPS que sigui
aprovat pel treballadors, ens veurem oblig -
ats  a  prendre  les  mesures  que  s igu in
necessàries per defensar els nostres llocs
de treball i  el servei públic que és el SAPS
per tota la ciutat de Barcelona.” 

Treballadors de Creu Roja 
a Catalunya 16/12/02

LABORAL

Judici a tres piquets, per la vaga del 20-J


