
CONTRA-INFOS
Número 239. Setmana del 22 al 28 de gener de 2003

B u t l l e t í  S e t m a n a l  d e  C o n t r a - I n f o r m a c i ó

LLUITES D’ARREU

EN REBUIG A L’ESCALADA MILITAR A BOLÍVIA

Concentració al Consulat
Dia 23 de gener 12h plaça Francesc Macià de Barcelona

CO N V O C A : Grup de suport de les mobilitzacions bolivianes

CHAPARE / BOLÍVIA .- El que es va iniciar el 13 de
gener com un bloqueig de camins pels coca -
leros que es resisteixen a l’erradicació forço -
sa dels cultius de coca, ara s’ha extès en una
convulsió social generalitzada. Des de difer -
ents punts del país, els sindicats camperols
estan bloquejant les principals vies de co -
municació, deixant el país totalment paral -
itzat. En les regions més calentes del con -
flicte, s’han dinamitat dos ponts d’accés als
camps petrolers de la multinacional BP-
AMOCO i les pedres i  troncs han convertit
les carreteres en una barricada continua, vi -
gilada per milers de persones que defensen
els bloquejos de l ’embat militar.  De mo -
ment, la primera setmana de conflicte l ’As -
semblea Permanent de Drets Humans ha re -
but denuncies de centenars de detinguts,
més de 300 ferits i  un nombre d’entre 7 i 17
morts de bala. A la localitat de Parotani,  un
bloqueig de la carretera Cochabamba-Santa
Cruz, va ser reprimit amb l’ajut d’una colum -
na de tancs i  gasos lacrimògens. La policia va
desplaçar amb camions fins a la base aèrea
militar més de 500 camperols incautant 50
foines i  deu cartutxos de dinamita.
A la ciutat de Cochabamba, cada dia els

intents de manifestar-se són reprimits amb
gasos lacrimògens.  Al  Departament de Chu -
quisaca el sindicat de camperols s’ha afegit
al bloqueig de camins des d’aquest dilluns,
deixant part del país incomunicat.
A la capital La Paz, segueixen els jubilats i
estudiants manifestant-se.
Al departament d’Oruro,  més de 1 .500 min -
ers es dirigien a la ciutat per definir mesures
de pressió. El govern va ordenar el desplega -
ment de tancs i  policia per impedir que en -
tressin a la ciutat,  matant a un dels miners
per impacte de bala.
Davant de la sanguinària actuació de l ’exèr -
cit ,  les organitzacions camperoles han de -
clarat l ’estat de setge camperol, afirmant
que respondran “mort per mort” les vícti -
mes camperoles.  Recordem les principals
demandes del bloqueig nacional de camins:
No a l ’erradicació forçosa de coca, desmili -
tarització del Chapare, no a l ’ALCA, expulsió
de les  transnacionals  petroleres i  recu -
peració del gas. El dijous a les 12h es real -
itzarà un acte de protesta a la plaça Francesc
Macià de Barcelona, davant de la seu con -
sular boliviana a la ciutat. 

REPRIMEIXEN AMB TANCS ELS BLOQUEJOS DE BOLÍVIA

Es generalitza la revolta 
amb morts, ferits, detinguts 
i intervenció de l’exèrcit

Contra-Infos + Grup de Suport de les 
mobilitzacions bolivianes 21/1/03

CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS
LA TOLERÀNCIA ZERO T A M B É A BADIA

Denúncia de la 
policia local 
contra un membre
d’El Caracol Maya
BADIA DEL VALLÈS/ VALLÈS O CCIDENTAL.- La poli -
cia local de Badia del Vallès ha denunciat al
Sr.  Albert Díez,  ciutadà del municipi i  mem -
bre del grup solidari El Caracol Maya, per
desobediència a l’autoritat. Els fets impu -
tats van ocòrrer el passat dia 30 de novem -
bre de 2002 durant la inauguració del Cen -
tre Cívic,  en que un grup de ciutadans van
repartir octavetes en protesta pel retard de
les obres (més de 16 anys) i  la propaganda
triunfal editada per l’ocasió. Aquests ciuta -
dans es van veure acosats per suposats tre -
balladors de la Generalitat que finalment
van fer intervenir a la policia local.  En aque -
st context el Sr. Albert Díez va intentar dia -
logar amb la policia local i esbrinar perquè
es volia escorcollar a una persona que no
havia fet res que pogués ser considerat
delicte, i en cap cas va intentar entorpir la
labor policial .  Per tot això us demanem que
envieu e-mails al senyor alcalde de Badia
per demanar-li que reconsideri la posició
del seu Ajuntament en denunciar al  Sr .
Albert Díez que intentava defensar la ll iber -
tat d’expressió dels ciutadans davant el que
considerà una acció desproporcionada, i
que per tant retiri la denúncia presentada
davant la Subdelegació de Govern a Barce -
lona. El correu electrònic de l’alcalde és
<jimenosj@badia.diba.es>  El Caracol Maya + 

Contra-Infos 21/1/03

H ORTA/BARCELONA.- L’AAVV de la Font d’en
Fargues i d’Horta, la plataforma “Salvem Can
Fargas”, el Casal Familiar de la Font d’en Fargues i
la resta d’entitats i de centres escolars que donen
suport a la campanya “Salvem Can Fargas”,
denuncien a l’empresa Unicomta d’intentar con-
fondre a la ciutadania respecte a la campanya

per salvar la masia de Can Fargas. En tota aques-
ta actuació, Unicomta ha demostrat una manca
absoluta de respecte als valors suposadament
“democràtics” pels quals hauria de regir-se la
societat: 1. Perquè ha intentat induir a confusió la
ciutadania, emprant en el seu tríptic publicitari
els eslogans propis de la Plataforma en la campa-

nya “Salvem Can Fargas” així com fent ús del
record dels seus 800 anys d’Història, (quan
només els ha conmemorat la nostra plataforma
ciutadana) per intentar fer creure que s’havia
arribat a un acord per salvar-la i que en aquest
acord de recuperació s’hi contemplava com a
equipament pel barri la creació d’un restaurant i

d’una escola d’hosteleria, tot pervertint, alhora,
d’aquesta manera el concepte del que és un
equipament.  2. Perquè intenta presentar-se com
a interessada en la rehabilitació  de la masia i dels
seus jardins quan és actualment la principal
responsable del seu estat d’abandonament.   
AAVV Font d’en Fargues + Contra-Infos 21/1/03

TERRASSA/ VALLÈS O CCIDENTAL. -  “Entre les més de 40 persones que avui
(20 de gener) han assistit a la vista oral d’aquest judici de faltes es
trobaven Antonio Díaz, secretari general de Comissions Obreres del
Vallès Occidental, i  la plana major de la direcció d’aquest sindicat a
Terrassa i  la comarca. Els fets es remunten al 20 de juny del 2002. Un
grup de sindicalistes es va dirigir aquell dia a l ’empresa CRISEDO. A
l’arribar allí es van trobar que els treballadors estaven amagats din -
tre de les instal·lacions de la fàbrica. Fins i tot havien ficat les motos
a l’ interior de l’empresa. Els sindicalistes van intuir que tal her -
metisme podia respondre a que l ’empresa estigués coaccionant als
treballadors per a no sumar-se a la vaga. Així que van decidir trucar
a la porta per a informar als treballadors de la convocatòria de vaga
general per a aquest dia i  per a convidar-los a sumar-se a la protes -

ta. Una persona de l ’empresa va obrir la porta. Encara que es va pre -
sentar com l’administrativa de CRISEDO, els sindicalistes sospiten
que és la fil la del propietari .  Fonts sindicals assenyalen que aquesta
persona ,  que atén pel nom de Begoña, es va posar «histèrica». 
Aquesta  persona  acusa  a ra  a  Armando Sánchez  d ’amenaces .
Armando Sánchez denuncia que aquest judici  és “un greuge a un
sindicalista” i nega rotundament els fets. “No va passar res”, assegu -
ra. L’empresa “ha mentit”. El sindicalista és conegut entre els seus
companys per la seva “trajectòria i  honestedat”.  Sánchez és un per -
sona tranquil · la i  de veu pausada.  Armando Sánchez milita en les
organitzacions polítiques el PSUCviu i Esquerra Unida i Alternativa,
així com en el sindicat Comissions Obreres.” 

www.kaosenlared.net + Contra-Infos 21/01/03 

L’EMPRESA D E CRISTALLERIA CRISEDO DEMANA UNA MULTA D E 1.000 EUROS CONTRA

U N SINDICALISTA ACUSAT D ’AMENACES DURANT L A VAGA GENERAL D E L 20 D E JUNY

Jutjat un sindicalista de Terrassa per informar durant la vaga general

ES TRACTA D ’UN ESPAI HISTÒRIC DE LA VILA D’HORTA

Manipulacions contra la campanya per salvar la Masia de Can Fargas

R IPOLLET/ VALLÈS O CCIDENTAL.- L’alcalde de
Ripollet ha presentat una querella contra
Francisco Guerrero i Eduardo Gimenéz pels
delictes de: manifestació il·legal, alteració de
l’ordre públic, desordres i atemptat contra
l’autoritat,  demanant una pena que compor -
ta diversos anys de presó..
Francisco Guerrero té 59 anys i  és president
de la Federació d’Associacions de Veïns, i

Eduardo Gimenéz, és president de l ’Asso -
ciació de Veïns de Can Vargas i tots dos son
promotors de la mobilització contra l ’ ins -
tal·lació de l ’Ecoparc-2 a Montcada. El pas -
sat dissabte 18 de gener es va organitzar una
jornada reivindicativa per defensar- los i
defensar la seva tasca. Hi van participar en -
tre d’altres :  Manuel  Vázquez Montalbán,
Lluisa Domingo (Col· legi d’Advocats) ,  Manel

Andreu (FAVB), Josep Lluis Moner (AEEC),
Toni  Borrel l  (P lataforma en Defensa de
l’Ebre) i  Wenceslau Soler del moviment cívic
de la població de Ripollet.  La jornada va
comptar  amb la  real i tzac ió  de diversos
murals i  amb un concert de clausura a la seu
de l’Associació de Veins i Veines de Can
Vargas, a la població de Ripollet.

AEEC + Contra-Infos 21/1/03

SOLIDARITAT A M B FRANCISCO GUERRERO I ED U A R D O GIMÉNEZ

Suport a dos militants del moviment veïnal de
Ripollet perseguits judicialment per l’Ajuntament
Una jornada multitudinària els dona suport amb intervencions de membres de diversos moviments socials.



PRESOS I PRESES EN LLUITA

M OLINS DE R EI/ BAIX LLOBREGAT .-  El divendres 17 de gener, en motiu de l 'acte de presentació de
la candidatura del PSOE a les properes eleccions municipals,  Pasqual Maragall va visitar la
vila de Molins de Rei.  A dos quarts de vuit del vespre una vintena de persones es situaren
darrera una pancarta amb el lema "L'ajuntament de BC N ( P SOE) és acusació particular.
ABSOLUCIÓ ANTIFEIXISTES DETINGUTS/DES 12 OCT 99" mentre dos joves repartien ful -
letons explicatius a tots els i  les assistents a l 'acte. En uns primers moments el servei de
seguretat del PS C intentà impedir que es repartissin els fulletons. Un cop arribà Pasqual
Maragall ,  després de recórrer diferents bars i  comerços de la vila,  aquest fou escridassat i
acusat de feixista, botifler i d'hipòcrita per permetre que el seu partit demani penes de
presó per antifeixistes. Un dels joves s 'adreçà al dirigent per demanar-li  explicacions sobre
la implicació del PS C en la persecució als antifeixistes i  obtingué per resposta el silenci més
absolut. També fou escridassada contundentment Carme Figueras, cap de llista dels "social -
istes" a Molins de Rei. 
Els convocants (Endavant,  AJIM, Assemblea Detinguts/des 12 oct) van valorar positivament
la concentració i destacaren que l 'objectiu d'aquell acte era “denunciar pacíficament el
caràcter feixistoide del P SC”.  També destacaren que un cop més es va demostrar qui són els
que realment utilitzen mètodes violents i coercitius per intentar impedir l 'exercici del dret
de llibertat d'expressió.                                                        Endavant + Contra-Infos 21/1/03

M ADRID. -   “Cuando estuvimos trabajando en
Argentina, fuimos a las cataratas de Iguazú.
Allí  descubrimos cómo las aguas están total -
mente en calma hasta que se vuelven, ya
muy cerca de la garganta, terriblemente vio -
lentas. Hoy, los trabajadores, en este mode -
lo económico de capitalismo globalizador,
somos como pescadores en una barca.  Los
pescadores creen que el río está en calma,
que no corren riesgos, hasta que se acercan
a la garganta. Es entonces cuando percibes
la velocidad de la corriente, de esta corri -
ente de capital ismo especulador.  Tratas
entonces de dar gritos,  de hacer señas para
advertir a los otros pescadores que el río no
está en calma, que algo habrá que hacer,  que
algo tienen que hacer”.  Adolfo Jiménez,
presidente del comité de empresa de Sintel .
Un any i  mig després de l ’acord que va posar
fi als 187 dies de  l ’Acampada de l’Esperança,
els i  les treballadores de Sintel continuen
sense feina. En aquest context no podria ser
més oportú l ’estrena d’un l largmetratge
sobre la seva lluita “El efecto Iguazú” de
Georgina Cisquella i Pere Joan Ventura. La

c inta  ha  estat  premiada  a  la  Setmana
Internacional de Cinema de Valladolid i ha
estat  nominada  recentment  a l s  premis
GOYA com a millor pel · l ícula documental .
Malgrat tot, però, la seva distribució no ha
comptat amb cap suport,  i  només s’estre -
narà a 3 cinemes de tot l ’estat durant 10 dies.
Segons Jiménez, serà per tractar-se d’una
“veritable pel·lícula antisistema”.
E LS CINEMES ON ES PODRÀ VEURÀ SÓN:
Barcelona-Nàpols 
(C/Sant Antoni María Claret 168)
Madrid- Acteon (Plaza del Carmen 7)
València- Lys (Ruzafa 3)
A Barcelona l’estrena serà el proper 24 de
gener a les 22h.
Els i  les treballadores conviden a anar a
veure el  documental com a forma de suport
a la seva lluita, de cara a treure-la un altre
cop a la llum pública i  denúnciar l ’engany
patit des del govern i els sindicats mafiosos.
Sembla ser que si l ’assistència és bona es
podria prorrogar l’estada a la cartellera. 

Comitè d’Empresa Sintel + 
Contra-Infos 21/01/03

L’ASSEMBLEA ES NEGA A ACCEPTAR EL

CONVENI SIGNAT PELS SINDICATS OFICIALS

Es preparen vagues
d’autobusers 
pel mes de maig
BARCELONA .-  Les assemblees de treballadors i
treballadores dels autobusos de Barcelona
(TMB),  que comptaven amb la presència de
més de 1 .200 persones,  ha decidit iniciar
una campanya de pressió en contra del con -
veni  s ignat  pels  s indicats  d ’empresa
SIT,CCOO i UGT. Cap dels sindicats que el
van signar va aparèixer a les assemblees
convocades pels i  les treballadores, a les
que només van assistir  representants de
ACTUB i CGT. L’assemblea engegarà el prop -
er mes de maig,  coincidint amb la cele -
bració de les eleccions municipals ,  una
campanya encaminada a que la direcció de
TMB reobri la taula de negociacions, sense
excloure a cap part, i  accepti discutir de
nou un conveni que hauria de contemplar
necesàriament els següents punts:
.  Reducció de la jornada laboral fins arribar
a les 35 hores setmanals.
.  Augment lineal del salari base de 240
euros per a otts els col·lectius.
.  Sistema de descans pels conductors nous.
. Jubilació als 60 anys.

Contra-Infos + CGT 21/01/03

T ERRASSA/ VALLÈS O CCIDENTAL.- “En la nit del
dilluns dia 13 de gener de 2003 les insta -
l ·lacions de Ràdio kaos-kaosenlared.net han
estat assaltades i robats els equips emissors
de la ràdio degana de Terrassa.  Després de
més de 15 anys d’emissió ininterrompuda i
resistència enfront del poder establert, s’ha
silenciat la veu de l’única ràdio lliure que
emetia en la nostra localitat i  comarca. El
robatori perpetrat per no se sap qui (encara
que treballem sobre algunes pistes) ha afec -
tat exclusivament als equips de transmissió i
gestió de so (taules de barreges, minidisck,
reproductors de CD amb càrrega per a dos-
cents CD’s, pletinas. plats, etc) equips valo -
rats tots ells en més de 700 mil pessetes.
Materials d’àudio (TV’s, videos, etc.) no han
estat sostrets pel que l’objectiu del robatori
ha estat silenciar la veu de la nostra emisso -
ra. En aquest moment en la localitat hi ha
tres emissores i cap equip emissor, es va
efectuar una assemblea general de Ràdio
Kaos-Kaosenlared.net i  es començaran a ini -
ciar les gestions per a poder garantir la

represa de la llibertat d’emissió. Al llarg
d’aquests dies es produiran contactes for -
mals ( informals ja els hem tingut) amb les
persones que formen part de les altres emis -
sores lliures de Terrassa, per a entre tots
decidir com garantir la llibertat d’opinió de
la contrainformación anticapitalista de la
nostra ciutat .  En aquests  durs  moments
demanem la solidaritat de tod@s, facilitant-
nos qualsevol informació que ens pugui ser
útil  per a recuperar els equips.  Creiem que la
possibilitat d’ús de l’emissor és limitada i
seriosa necessari tenir coneixements tècnics
per a això,  pel  que us volem demanar a tots
i totes la vostra col·laboració (l’aparició de
noves  emissores  en  e ls  pròx ims mesos
potser un element a tenir en compte.  I
rebeu les gràcies al conjunt dels mitjans
contrainformativos i anticapitalista per la
vostra solidaritat. Dels actes i accions que
s’organitzin per a garantir la llibertat d’emis -
s ió us  mantindrem informats .  LA UNICA
LLUITA QUE ES PERD ÉS LA QUE S ’ABAN-
DONA!! !  NO ENS RENDIREM MAI! ! !”   

VALÈNCIA .-  El passat divendres 17 de gener es
va conèixer  la  resolució de l ’Audiència
Provincial de València,  segons la qual queda
denegat el recurs presentat per la defensa
en contra de l ’empresonament provisional
dels 3 joves que son al centre penitenciari de
Picassent des de la seva detenció després
del desallotjament del Cso Malas Pulgas el  4
d’octubre de l’any passat. Això significa que
continuaran a la presó, i a més a l’espera que
es resolgui definitivament si el cas es traslla -
da o no a l ’Audiència Nacional de Madrid.  
Sabotatge a una seu de Bancaixa
Mentrestant el clima de pressió sobre els

centres socials okupats i  els grups anar -
quistes de València s ’ha incrementat les
últimes hores, degut a la criminalització de
la ideologia anarquista que han realitzat els
mitjans de comunicació després que es pro -
duís un sabotatge la nit de diumenge a dil -
luns contra una seu bancària de Bancaixa
situada al  número 25 del carrer Explorador
Andrés, amb la pràctica calcinació de l ’enti -
tat.  Segons el diari Levante, un mail enviat a
la  seva redacció reiv indicava l ’acció en
demanda de la fi de la dispersió dels presos
i preses, i  per l ’abolició del règim FIES. 

Contra-Infos 21/1/03

Nou centre social 
al barri de Zaidia
VALÈNCIA . -  Un grup de joves  del  barr i
valencià  de Zaldia  ja  fa  temps que dem -
anava un espai  on desenvolupar activi -
tats .  F inalment varen decidir  passar a
l ’acció i  varen entrar a una casa aban -
d o n a d a  s i t u a d a  a  l ’ a v i n g u d a  C o n s t i -
tución 3 .  Les primeres hores després de
l’okupació de l ’espai,  dotacions d’anti -
avalots de la policia nacional van rode -
jar l ’edifici  tot i  no haver interposada
cap denuncia .  F inalment van deixar  d ’as -
setjar la casa i  continuen les tasques de
rehabilitació de l ’espai .            

Contra-Infos 21/1/03

ELS TRES JOVES CONTINUEN A PICASSENT

Denegat el recurs contra
la presó provisional 

PR E S S I O N S ADMINISTRATIVES DESPRÉS

D E 5 A N Y S D E F U N C I O N A M E N T

Persecució contra
el Csa Xaloc-Soroll
de València
VALÈNCIA. -  El  CSA Xaloc-Soroll  és una asso -
ciació cultural que duu funcionant 5 anys en
el c/En Borras 4 del barri del Carmen. És un
espai en el que es desenvolupen activitats
culturals tals com: xerrades, presentacions
de llibres, exposicions, assajos de teatre,
passis de video, etc. Dins de l’activitat del
local també s’han desenvolupat un espai de
distribució alternativa i un taller de seri -
grafía. A més durant aquests anys el centre
social ha estat un lloc de reunió de molts i
diversos col·lectius i  persones. El passat dia
8 de gener de 2003 va arribar al  local una
notif icació en la que se’ ls  demana una
llicència d’obertura (amb totes les conse -
qüències que això comporta)  sota amenaça
de cessament d’activitat. El motiu que argu -
menten són unes denúncies del passat mes
de juliol, però en tots aquests anys l’activi -
tat del local ha estat respectuosa amb l ’ho -
rari  i  mai hem tingut problemes amb els i  les
veïnes. En la seva opinió, el motiu real és la
persecució als moviments socials que fun -
cionen de manera autogestionada i  al  mar -
ge de la política oficial. Com altres espais
que estan en risc de desaparèixer a conse -
qüència de la repressió que s’està patint
últimament, us demanen la vostra solidari -
tat  econòmica  i  e l  vost re  suport  com
col·lectiu, difonent aquest missatge per la
xarxa. Estigues atent@ a les pròximes notí -
cies que apareguin els pròxims dies. Salut.   

CSA Xaloc-Soroll  21/1/03

Els i les treballadores de SINTEL demanen 
l’assistència a l’estrena del documental 
“El Efecto Iguazú” com a suport a la seva lluita

LABORAL

Et pots subscriure al Contra-Infos electrònic enviant-nos un mail a: zitzania@sindominio.net

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

L’ASSEMBLEA DE L’EMISORA DECIDEIX CONTINUAR AMB LA PROGRAMACIÓ

Roben els equips d’emissió de Ràdio Kaos

mnukaos@kaosenlared.net 21/01/03 

Acte contra els augments 
del preu del transport públic
SANT ANDREU DE PALOMAR.- Una quinzena de per-
sones van participar el passat divendres al ves -
pre a una acció en contra dels augments con -
stants del preu del transport públic, i promo -
cionant que la gent es coli al Metro per util -
itzar-lo així com a transport públic i gratuït.
L’acte es va fer a l’estació de metro de Sant An -
dreu, on es va desplegar una pancarta i es van
obrir les tanques perquè la gent entrés sense
pagar durant prop de 30 minuts. Van aparèixer
diversos “segurates” però l’acció finalitzà sense
problemes.                      Contra-Infos 21/1/03

ANTIINSTITUCIONAL

RECRIMINAT PER LA PERSECUCIÓ D’ANTIFEIXISTES QUE FA EL PSC

Escridassada contra una visita de
Pasqual Maragall a Molins de Rei



>>>La setmana meteorològica

Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 Dissabte 25 Diumenge 26 Dilluns 27 Dimarts 28

Setmana principalment ventosa i més freda a partir de dijous. El dimecres al vespre algun
ruixat no massa intens. Sol i vent fins dissabte. Núvols a partir de diumenge amb fred.

LLUITES D’ARREU

SEGÓN ANY DE RESISTÈNCIA A LA LLEI D’ESTRANGERIA

Manifestació a Barcelona
Dia 25 de gener 18h Concentració a plaça Catalunya...

...a les 19h Manifestació fins a plaça Sant Jaume

BARCELONA .- La manifestació de Barcelona
sortirà el proper 15 de desembre a les 5 de la
tarda de la confluència del Passeig de Gràcia
amb la Diagonal. També se n’han convocat a
Girona i València el mateix dia 15,  així com
tots els dimecres a Terrassa es realitzaran
concentracions contra la Guerra a les 20h
davant del Raval.
A continuació reproduïm un dels manifestos
de la jornada de protesta, el que s’ha editat des
de la plataforma Aturem la Guerra de Girona:
“Després de la intervenció a l ’Afganistan, el
pròxim escenari de la denominada "guerra
global contra el terrorisme" de l 'Adminis -
tració Bush serà l ’Iraq.
Immediatament després dels successos de
l’11 de setembre de 2001, EUA va engegar els
preparat ius  mi l i tars  i  mediàt ics  per  a
començar contra l ’ Iraq una guerra de grans
dimensions que condueixi finalment a la
invasió i ocupació del país i  al canvi del seu
règim polític.
Si  bé l 'objectiu d' imposar militarment un
canvi de règim a l’Iraq va ser ja formulat
explícitament per l 'anterior Administració
Clinton, el president “imperial” Bush ha tro -
bat en els successos de l ’11 de setembre de
2001 la justificació per a procedir a l 'assalt
final de l’Iraq.
Després d'haver intentat sense èxit implicar
a l ’ Iraq en els atemptats de Washington i
Nova York, i  després en els enviaments de
cartes amb àntrax,  l 'Administració Bush con -
sidera ara que no és necessari trobar una
connexió entre aquests successos i l ’ Iraq per

a justificar l 'atac contra aquest país. 
En l 'actualitat, l 'Administració Bush afirma
fins i tot que ni tan sols una eventual torna -
da a l ’ Iraq dels inspectors de desarmament
de Nacions Unides seria determinant per a
evitar la intervenció, al mateix temps que
saboteja  tota  in ic iat iva  negociadora  en
aquest tema. E UA i  Gran Bretanya no han
pogut aportar  cap evidència  que l ’ I raq
est igui  fabricant o disposi  d 'armes de
destrucció massiva, el principal argument de
la Casa Blanca per a justificar aquest assalt
final contra l’Iraq.
L'amenaça d'aquesta nova guerra i la desin -
formació oculten que l’Iraq és avui un país
devastat per  més d'una dècada de sancions
econòmiques  aprovades  pe l  conse l l  de
seguretat de l ’ONU i agressions militars uni -
laterals per part d’E UA i el Regne Unit real -
itzades de forma continuades: segons dades
de Nacions Unides,  en aquests 12 anys més
d'un milió de persones - d’elles ,  800.000
menors de 5 anys -  han mort a causa de
l 'embargament.
El pitjor és que, segons ha calculat la oms, si
e ls  E UA i  Gran Bretanya ataquen l ’ I raq,
500.000 iraquians resultaran ferits i més de
900.000 es convertiran en desplaçats i refu -
giats, a part dels milers que morin, i que entre
4 i  10 mil ions d’ iraquians necessitaran
assistència humanitària bàsica les primeres
setmanes de guerra.  Això en un país on, com
a simple botó de mostra,  els nens moren de
simples diarrees i d’insuficiència respiratòria,
i  on des de la Guerra dels Golf ha augmentat

la mortalitat infantil un 160% i 13 de cada 100
nens moren abans dels cinc anys.
Com reiteren experts, funcionaris de Nacions
Unides i  inclòs membres d'anteriors Admi -
nistracions nord-americànes i governs brità -
nics, l’Iraq no és una amenaça i ha complert
substancialment les obligacions que li van ser
imposades després de la Guerra del Golf.
La signatura d’un acord per a construir un
enorme gasoducte de 1 .500 Km de longitud
des de Turkmenistan fins a l ’Índia, travessant
l’Afganistan i el Paquistan, sota els auspicis
dels EE.UU., mostren els veritables interes -
sos dels E UA . L'objectiu d'aquesta nova guer -
ra  és  sotmetre  def in it ivament  a  l ’ I raq
després de 12 anys de sancions genocidis i ,
amb això, afermar el control complet  -
polític, econòmic i militar - del conjunt de la
regió, zona de dependència energètica dels
EEUU i els seus aliats occidentals: després
d'Aràbia Saudita, l ’ Iraq te les segones reser -
ves petrolíferes del planeta. No és casual
que la previsió d'una nova guerra contra
l’Iraq estigui sent precedida de la brutal
escalada militar del govern Sharon contra el
poble palestí ,  igualment just if icada com
"lluita contra el terrorisme".
El que es prefigura després dels successos en
Palestina i l 'amenaça d'ocupació de l’Iraq és la
involució manu militari del conjunt de la
regió àrab al més vell ordre colonial, cimen -
tat en la supremacia estratègica d'Israel i el
sosteniment en el poder de règims àrabs
encarregats de gestionar el mercat petrolífer
internacional i reprimir als seus pobles.
El govern dels EEUU pretén imposar-nos la
seva lògica imperial i capitalista i proclama
que aquesta nova guerra és inevitable. Però
res pot justificar-la, ni res pot legitimar-la,
tampoc una  votac ió  en  e l  Conse l l  de
Seguretat,  un organisme al que els EEUU han
manipulat al seu antull durant aquesta dèca -
da desbaratant amb accions militars unilat -
erals tota iniciativa de solució negociada de
la qüestió iraquiana.
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GALIZA.- “Aquest més de gener comença amb
l’intent, per part dels sectors més conservadors,
de criminalitzar la resposta al carrer englobada
en la Plataforma Nunca Mais i formada per 223
organitzacions de diferent caire. Segurament, la
resposta que s’ha donat a Galiza arrel del
Prestige i la negligència del govern central i gal -
lec davant dels fets, ha espantat aquests sectors
dretans. Han vist que per fi Galiza desperta de
la letargia social en la que el govern presidit per
l’ex-ministre franquista Manuel Fraga governava
amb total facilitat. Des del diari La Razón les
acusacions contra la plataforma gallega han
sigut contundents: els acusen de vincular-se al
BNG, titllat de “organització separatista radical”,
i de desviament de fons, presumptament desti -
nats als i les damnificades, cap a la contestació
política. Evidentment, Nunca Mais respon que
el Bloc Nacionalista Gallec és una més de les
223 organitzacions que conformen la platafor-
ma, així com associacions de tot tipus, partits,
sindicats majoritaris i col·lectius diversos.
Nunca Mais també va respondre a l’acusació de
desviament de fons, en una roda de premsa el 8
de gener on es van presentar els comptes i es va
remarcar que des d’un primer moment la
plataforma havia informat cap a on anaven des-
tinats els diners que la gent els entregava.
D’altra banda, parlem una mica d’aquest suposat
sindicat “Manos Limpias”. La gent de la platafor -
ma Nunca Mais ens fa arribar la informació de
que aquest sindicat ha realitzat diferents
querelles contra homosexuals, vaguistes i par-
elles de fet, accions que denoten la seva línia
política. És més, Miguel Bernad Remón, secre -
tari de la organització i impulsor de la denúncia,
va ser vicepresident de Fuerza Nueva i posteri -
orment del Frente Nacional de Blas Piñar. En

veure que no adquiria resultats a les eleccions
municipals, va crear “Manos Limpias”, que com-
parteix local amb Fuerza Nacional del Trabajo.
Aquesta, al seu temps, havia compartit local
amb l’AUN del ranci ultradretà Ynestrillas, qui
presidia l’acte feixista a la Plaça dels Països
Catalans i actualment a la Plaça Sant Jordi de
Montjuic. Així doncs, no es extrany que acusin
Nunca Mais del que puguin, veient la repercusió
i seguiment social que està reprententant la
seva constant denúncia a la incompetència gov -
ernamental. Parlant de trames, no sabem res del
finançament de les “Manos Limpias”, que no
s’embruten netejant chapapote, i pot ser que de
saber-ho, sorprengués a molts els noms que
sortirien com a finançadors habituals de l’or -
ganització. Malgrat tota aquest gent que prete -
nen eliminar tota dissidència política, la campa -
nya mediàtica i judicial de criminalització no els
ha funcionat, i Nunca Mais ha vist augmentar
molt més de l’habitual els ingressos al seu
compte corrent en només una setmana.”

Nuncamais de Catalunya 21/1/03Extraditada a Madrid
Gabriele Kanze
SUÏSSA . -  Gabriele Kanze, actual companya de
Benjamí Ramos,  estava detinguda a Flums
(Suïssa),  acusada de col·laboració amb ETA,
per acollir en el seu apartament a un pres -
sumpte membre d’ETA. El  govern espanyol
havia demanat la seva extradició, que es
creia que trigaria més temps,  però ja està a
Soto del Real .  Aquesta és la seva adreça a la
que es pot escriure animant-la:
Centro Penitenciario de Soto del Real
Carretera Comarcal 611,  28791 Madrid
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MANIFESTACIONS A BARCELONA, G IRONA I VALÈNCIA

15 de febrer: Jornada Mundial
contra la guerra a l’Iraq
Concentracions tots els dimecres al Raval de Terrassa.

Malgrat això, sabent que l 'Administració
Bush menteix i  que la guerra sols serveix als
interessos hegemònics dels EEUU, aprofi -
tant mesquinament en benefici  propi la
doctrina antiterrorista sorgida després de
l’11 de setembre, el govern espanyol ja ha
anunciat que recolzarà en qualsevol cas la
intervenció militar contra l’Iraq. El presi -
dent Aznar donarà el  suport  de l ’Estat
Espanyol a Bush en el  consell  de seguretat
de l ’ONU i cedirà als  EEUU l 'ús de les bases
conjuntes en sòl espanyol, que li són impre -
scindibles per a perpetrar aquest nou crim
contra el poble iraquià.
Sent com som majoria els  qui  ens oposem a
la guerra,  el  repte que ens compromet de
manera urgent és parar-la,  aquesta vegada
abans que comenci.  La mobilització és el
primer pas. Solidaritat amb el poble iraquià.
Prou al servilisme del govern de l ’Estat
espanyol.  No en el nostre nom.”

Plataforma gironina 
“Aturem la Guerra” 21/1/03

PRESONS

EL CAS PRESTIGE

PP, LA RAZÓN I EL SINDICAT FANTASMA “MANOS LIMPIAS” ORQUESTREN LA QUERELLA

Fracassa l’intent d’enfonsar Nunca Mais

El Prestige 
és molt més
GALIZA .- Mitjançant aquest missatge et vo -
lem informar de que ja tens al teu abast el
reportatge de periodisme d’investigació i
denúncia “Prestige: la trama”. La revista
KALEGORRIA publica,  en un monogràfic de
19 pàgines, assumptes tan silenciats i  ama -
gats com els propietaris reals del fuel oil i el
finançament per Bush, Clinton i Ieltsin.. . ,  els
negocis de La Zarzuela i  La Moncloa. . . ,  les
armes químiques a bord.. .  o el tràfic de
“chapapote”. Des del passat 15 de gener,
aquest document (en format PDF),  pot ser
descarregat des de la pàgina web www.kale -
gorria.net per totes i tots els interessats.    

Kalegorria 14/1/03


