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OFENSIVA CONTRA EL POBLE BASC

BARCELONA .- Després de l’aturada laboral de
15 minuts el passat divendres, durant la qual
es van produir talls de trànsit, concentra-
cions i assemblees, l’endemà desenes de mil-
ers de persones varen participar a la ciutat
de Barcelona, d’una jornada massiva de re-
buig a la invasió militar de l’Iraq. El dissabte
a la tarda, tot i les baixes temperatures, el
vent i la pluja, la cadena humana de més de
4 quilòmetres de llargada va ser un èxit ja
mitja hora abans de l’inici. Era tanta la quan-
titat de gent que es distribuïa al llarg del
recorregut entre la seu del consulat d’EUA a
Reina Elisenda i la seu del PP al carrer Urgell,
que quan passaven 5 minuts de les 5 de la
tarda, 25 minuts abans del previst, la cadena
humana ja estava formada i organitzada, en

alguns trams fins i tot convertida en una
manifestació que omplia de banda a banda
els carrils centrals de la Diagonal. Paral·lela-
ment, un gegantí mosaic amb l’epígraf de
“Guerra No” es construí a la part mitja de la
Diagonal amb els cossos de centenars de
persones pertanyents a desenes de movi-
ments socials existents en l’actualitat a
Catalunya: Nunca Mais, Plataforma en
Defensa de l’Ebre, Casa de la Solidaritat,
Zapatistes, Xarxa Enllaç amb Palestina, etc..,
amb la supervisió tècnica de la penya
Almogàvers del Barça, acostumats a aquest
tipus de construccions. 
Després, les desenes de milers de persones
que varen participar de la marxa van comen-
çar a baixar des de les parts altes de la ciutat

(Sarrià), fins a trobar-se amb la resta dels ma-
nifestants. Varen confluir al Passeig de Grà-
cia, que va quedar del tot cobert d’una mar-
xa sota paraigües. L’acte es va tancar a la pla-
ça Catalunya amb la llegida de diversos man-
ifestos: iraquians que viuen a Catalunya, Rawa
(dones d’afganistan), Sindicat de Periodistes
(contra la manipulació dels mitjans) i final-
ment un missatge que convocava a tothom a
participar de la Consulta Social contra la
Guerra, que tindrà lloc del 27 al 30 de març a
infinitat de poblacions. Podeu consultar
aquesta iniciativa a la web www.consulta-
guerra.org on hi trobareu tots els materials
necessaris per autoorganitzar la consulta des
de la vostra localitat, barri, poble, etc...
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La Guàrdia Civil tenia previst clausurar el monestir
d’Aranzazu després de l'operació d'Egunkaria 

EUSKADI.- Segons ha fet públic el diari electrònic Aspaldiko, la Guàrdia Civil pretenia clausurar
el monestir d'Arànzazu l'endemà de l'operació contra el diari 'Egunkaria'. Per ordre del mateix
jutge Del Olmo, una dotació de la Guàrdia Civil va sortir de Madrid amb un auto judicial en
el que s'ordenava el tancament del monestir en base a que Juan María Torrealday, director de
la revista 'Jakin' i president del Consell d'Administració d'Egunkaria, havia estat membre de
l'ordre franciscana, a la qual pertany el monestir. Segons l'auto, els franciscans del monestir
tenien accions del diari clausurat. Finalment, "sembla ser que una ment 'preclara' es va adonar
de la gravetat del contingut de la mesura judicial i va donar l'ordre de paral.litzar-la quan la
Guàrdia Civil es trobava a l'alçada de Aranda de Duero", revela Aspaldiko.  

Aspaldiko 17/3/03 

MADRID .- El president del Govern, José María
Aznar va expressar la seva alegria i satisfacció
per la decisió de Tribunal Suprem espanyol
de declarar il·legal a Batasuna i va afirmar
que "mai es podrà derrotar a una banda ter-
rorista si es permet que part d'ella visqui en
la legalitat". Aznar es va expressar així a la
seva intervenció durant unes jornades sobre
la integració del sector financer europeu
organitzades a Madrid pel diari alemany
"Frantfurter Allgemeine". Sorprenentment,
Aznar va fer aquestes declaracions minuts
abans que el Tribunal Suprem comuniqués la
seva decisió, deixant en evidència així des
d’on s’han dictat totes les directrius de la Llei
de Partits i la il·legalització de Batasuna.  

ELA, LAB, Elkarri i la gran majoria 
de partits i institucions basques 
rebutgen la retallada de llibertats
BILBO.- ELA ha rebutjat la il·legalització de
Batasuna per part del Tribunal Suprem
espanyol, alhora que ha afirmat que la falla-

da es troba "fora de lloc" i suposa la "culmi-
nació d'un procés de vergonyosa promiscuï-
tat institucional". Des del sindicat abertzale
LAB es considera que "l’últim pas feixista de
l’Estat no pot quedar sense una resposta
ferma i clara". El moviment pacifista Elkarri
també ha denunciat la il·legalització afir-
mant que “per una gran part de la societat
basca la democràcia comença a ser
irreconeixible”. Tanmateix, la majoria de par-
tits i institucions basques han rebutjat l’ac-
tuació represiva de l’Estat espanyol. Els
antics portaveus de Batasuna varen fer una
roda de premsa, assegurant que no
respecten ni acaten la sentència del Tribunal
Suprem, ja que es consideren legals en base
a la legitimitat que els donen els vots i el
reconeixement d’un important sector de la
societat d’Euskal Herria. Davant d’aquests
fets ja han convocat una gran marxa de
protesta pel proper 29 de març a les 17:30h
a la plaça Aita Donosti de Bilbo.  

Gara + Contra-Infos 17/3/03

QUINA ES LA TEVA GUERRA?
L'assemblea de l'Espai Alliberat
Contra la Guerra fa una acció
durant la cadena humana
BARCELONA .- El passat dia 15, coincidint amb
la convocatòria de la cadena humana contra
la guerra que es va fer entre el consulat
americà a Barcelona i la seu central del PP a
la ciutat, l'assemblea de l'Espai Alliberat
Contra la Guerra va convocar una acció per
la qual es va tirar tinta vermella a diverses
fonts de la ciutat simbolitzant el vessament
de sang congènit a qualsevol acte bèlic.         
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Guerra interna de l’ultradreta mundial. Genocidi infinit disfressat de llibertat duradera. Les paraules han perdut el sentit.

Batasuna il·legalitzada
DESPRÉS DE MOLTS MESOS DE PRESIONS I COACCIONS A JUTGES,

POLÍTICS I MITJANS DE COMUNICACIÓ EL PARTIT POPULAR

ACONSEGUEIX QUE S’IL·LEGALITZI UN PARTIT POLÍTIC

LA GENT ES DESPLAÇA ESPONTÀNIAMENT OMPLINT TOT EL PASSEIG DE GRÀCIA

Desenes de milers de persones desborden 
la Cadena Humana contra la Guerra a BCN
Es varen tenyir de vermell diverses fonts públiques del centre de la ciutat. Propera convocatòria de la Consulta Social, entre el 27 i el 30 de març.

ATUREM EL GENOCIDI CONTRA EL POBLE DE L’IRAQ

BARCELONA.- “El grau de descontentament i
crispació provocat per l'aplicació de les polí-
tiques socials i laborals del PP va desembocar
el passat 20 de juny en una vaga general de
seguiment massiu. La resposta del govern es
va limitar a minimitzar la participació, pro-
cedir a un bloqueig mediàtic i a incrementar
la repressió amb més de 1000 intervencions
arreu de l'estat, a més d'efectuar nombroses
detencions. A Barcelona, tres joves foren
detinguts pels mossos d'esquadra, i després

de passar dos dies als calabossos de la
Verneda, foren citats a un judici ràpid sota les
acusacions de desordres públics i danys.
Durant el judici,la jutgessa va impedir
declarar a testimonis de la defensa, així com
també va ignorar diversos procediments judi-
cials en perjudici dels companys encausats.
La sentència es va ratificar en les peticions fis-
cals de 2 anys per desordres públics, 20 mesos
de pena-multa per danys (10 mesos de presó
o 3600 euros) a cada un i una indemnització

de 70.000 euros a petició de la Caixa de
Catalunya, ademés d'una altra indemnització
sense especificar per part de la Guàrdia
Urbana. L'Audiència Provincial, després de
tornar a refusar els testimonis de la defensa,
va desestimar els recursos interposats, i es va
ratificar en la sentència que a partir d'ara,
passa a ser ferma. Això suposarà l'ingrés a
presó dels tres companys detinguts ja que no
poden fer front al pagament de les indem-
nitzacions que demana la Caixa de Catalunya.

Val la pena informar que el Consell
d'Administració de la Caixa de Catalunya està
format per tres sectors diferenciats. Per una
banda, un 33% el formen càrrecs electes del
PSC com a membres de la Diputació de
Barcelona, un altre 33% pertany a diferents
empreses de capital privat, i el 33% restant el
conformen representants del Sindicat de
l'Estalvi de Catalunya, així com dels dos sindi-
cats majotitaris, CCOO i UGT, impulsors de la
vaga general.”

Tres encausats per la vaga general del 20-J poden ingressar a presó 

Campanya de suport als 
encausats del 20-J 18/3/03

CONSEQÜÈNCIES REPRESSIVES DE LA VAGA GENERAL DEL 20-J



OKUPACIÓ I CENTRE SOCIALS

BARCELONA.- La lluita dels treballadors i tre-
balladores de Sintel pel compliment de la
negociació continua. Des de que el 3 d'agost
del 2001 es va aixecar el Campament de
l'Esperança al passeig de la Castellana de
Madrid, la lluita per la recuperació dels seus
llocs de treball ha continuat endavant.
Després de l'incompliment de la negociació
a la que van arribar CC.OO, Telefónica i el
govern central per part de les tres parts, el
desengany envers les cúpules del sindicat al
que pertanyen molts i moltes treballadores
s'ha fet sentir. 
La pel·lícula "El efecto Iguazú" ha contribuït
amb escreix a fer sentir la veu d'aquestes
treballadores i fer visible la seva lluita. El
divendres 14 de març, el seu director, la seva
guionista i Adolfo Giménez, representant
del comitè d'empresa, van presentar la
pel·lícula a les Cotxeres de Sants en un acte
organitzat pel Col·lectiu de Solidaritat amb
la Rebel·lió Zapatista i el Centre Social de
Sants. L'acte va aglutinar unes 600 persones
amb la sorpresa dels seus organitzadors.
Després del passi, els ponents van intervenir
així com part de la gent assistent.

S'anunciava per primer cop que la lluita no
ha acabat i que es prepara, pel proper 1 de
maig, una marxa cap a Madrid per tornar a
acampar al passeig de la Castellana, aquest
cop sense el suport de la cúpula de les
CC.OO. Darrerament, els treballadors que
havien estat acampats han patit les conse-
qüències de la seva persistència per acon -
seguir la seva recol·locació. Tant CC.OO com
Telefónica i el govern central els acusen de
no haver complert l'acord, mentre que mai
van participar a la negociació ni cap de les
tres parts ha compert el que s'havia consen-
suat. D'altra banda, Telefónica està intentant
sancionar al president del comité d'empresa
de Barcelona, Josep Bel, per la difusió d'un
comunicat dels treballadors de Sintel al seu
àmbit de treball. 
Ara per ara, unes 1.200 treballadores contin-
uen a l'atur, un atur que ben aviat s'acabarà, i
és en aquest context d'indignació i precari-
etat econòmica en el que Sintel inicia la seg-
ona fase de les seves reivindicacions, no
cedint i apel·lant a la solidaritat laboral per
la resolució del seu conflicte. 
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CONVOCADA PER LA CNT

Manifestació 
en suport als 
anarquistes

empresonats 
BARCELONA.- El passat dissabte dia 15 hi havia
convocada una manifestació en suport als
detinguts anarquistes de València (que ja
són al carrer) i en general per demanar la lli-
bertat d'altres companys i companyes pre-
ses. La marxa, amb unes 400 persones sota
la pluja, va començar a la plaça Universitat i
es va dirigir cap a la Delegació de Govern.
Durant el recorregut, en aquest cas no hi
van haver provocacions per part de la poli-
cia i la gent va anar decorant la ciutat amb
pintades en suport als presos i preses. Pel
que fa als companys detinguts a Barcelona,
el noi d'Almeria encara es troba a la presó
d’El Acebuche (Almeria), esperant per
declarar el proper dijous 27 de març. 
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LA GUÀRDIA CIVIL PRETENIA CLAUSURAR EL MONASTIR D’ARANZAZU

Solidaritat amb Egunkaria a una 
multitudinària concentració a la 
plaça Sant Jaume de Barcelona

BARCELONA.- El passat dijous 13 de març es va
convocar des de Kontseilua (Consell Social
d’Organitzacions en favor de l’Euskera) una
jornada de solidaritat amb Egunkaria arreu
de les localitats d’Euskal Herria. També se’n
van organitzar a d’altres punts d’Europa. El
més multitudinari d’aquests últims tingué
lloc a Barcelona. Prop de 2000 persones es
van concentrar a la plaça Sant Jaume a les 8
del vespre, amb pancartes, cartells amb la
capçalera d’Egunkaria, xiulets, exemplars del
nou diari provisional Egunero, etc... Des d’un
escenari situat davant de l’Ajuntament es
van enviar missatges a la gent concentrada,
uns missatges centrats en la defensa de la

llibertat d’expressió i manifestació, en el
rebuig a la tortura i els maltractaments i en
l’exigència de l’alliberament dels periodistes
d’Egunkaria. Es va ressaltar que la tortura no
és un fet nou i aïllat, i que en moltes oca-
sions s’ha callat davant d’aquestes situa-
cions, fet que ens ha conduït al panorama
actual, amb una “ofensiva generalitzada del
Partit Popular i el PSOE en contra dels drets
i les llibertats individuals i dels pobles”.
Els quatre ponents varen ser Roser Veciana
(regidoria Drets Civils), Vicent Partal (Vila-
web), Jordi Oliveres (Col·legi d’Advocats) i
Fermín Muguruza (cantant). 
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BARCELONA .- “El 17 de juliol del 2001, després
d’haver desallotjat d’improvís una casa en el
barri de la salut, sense cap mena de resistèn-
cia, un desproporcionat operatiu compost
per policia secreta i forces antiavalots, van
prendre per assalt la veïna kasa de la
Muntanya. Després de destrossar parets,
finestres i reixes de l’edificació van entrar a la
vivenda retenint als i les ocupants durant
hores. Hi van romandre sense ordre judicial,
denúncia ni cap altra mena d’“excusa legal”,
escorcollant, trencant i robant tot el que van
voler, durant més de set hores. Van desa-
parèixer diners, càmares, llibres de socis i de
comptes de l’associació que té seu en aques-
ta kasa, targetes de crèdit, telèfons mòbils,...
fins i tot un walkie-talkie de joguina!!
Els que vàrem voler accedir a els que dirigien
l’operatiu per demanar explicacions i inter-
essar-nos per la gent retinguda, en especial

una nena que estava dins, vàrem ser repelits
brutalment a cops de porra i trets de pilotes
de goma. No va acabar aquí  l’assalt al barri;
després de l’ocupació, desallotjament i
saqueig de la kasa de la Muntanya van inten-
tar fer el mateix amb una altra casa veïna, los
Blokes. Allà un tret de pilota de goma va
buidar l’ull d’una persona mentre els
mateixos agressors no deixaven apropar-se a
l’ambulància que venia a socòrre’l.
Es va presentar una denúncia contra l’ac-
tuació policial, la policia va redactar un ate-
stat acusant als i les detingudes de greus
delictes (desordres, agressions, atemptat,...)
i, els i les detingudes, quan van ser posades
en llibertat, dos dies després, van denúnciar
el saqueig produït durant l’assalt. Durant la
investigació dels fets, la Prefectura de
Policia, a requeriment dels jutjats, va enviar
un llistat de policies que no es corresponien

amb els participants a l’operatiu, donant-se
el cas que un d’ells ni tan sols es trobava
aquell dia a Catalunya. Després d’hores
interminables de declaracions inútils, la jut-
gessa del jutjat d’instrucció núm. 21 de
Barcelona va sol·licitar un nou llistat dels
policies que realment hi havien estat i,
incomprensiblement, abans que arribés
aquest llistat, va arxivar el cas. En el proced-
iment seguit contra els i les ocupants de la
casa es va ordenar l’arxiu de divuit de les
dinou persones detingudes. El proper dijous
20 de març jutgen a una d’aquestes persones
que es va apropar a la casa per recollir a la
seva filla de nou anys retinguda dins.
Detingut en separar-se dels seus advocats
per recollir els gossos que hi havia a la kasa,
i acusat falsament després d’haver estat
agredit, insultat, robat i segrestat.” 

Kasa de la Muntanya 18/3/03

AQUEST DIJOUS UN ALTRE JUDICI-FARSA...

Judici contra un detingut durant 
el setge de la Kasa de la Muntanya
Convocatòria de concentració a les portes del jutjat el proper 20 de març. Exigint l’absolució de l’encausat.

LLUITA CONTRA LES PRESONS

SINTEL: LLUITA PER LA DIGNITAT

Sintel anuncia una nova acampada 
durant un acte a les Cotxeres de Sants

El Primer de Maig s’iniciarà una marxa de treballadors cap a Madrid.

LA RIBERA/BARCELONA.- Diverses dotacions de la policia
nacional i de la guàrdia urbana de Barcelona varen desallot-
jar el passat dimecres 12 de març els tres edificis municipals
okupats al carrer Sant Pere Mitjà, al barri de La Ribera de
Barcelona. El centre social Masquef es trobava al número 85
i era buit des de fa algunes setmanes, després de les passades
amenaces de desallotjament, dins d’una estratègia de des-
gast contra les persones que hi vivien i gestionaven l’espai.
Ara l’edifici torna a estar buit i tapiat. 
Els policies, que no formaven part de les unitats antiavalots,
varen identificar a les persones que es trobaven al número
81, que van poder treure les seves pertinences i no van ser
detingudes, tot i que no saben si seran denunciades per
usurpació. Aquests edificis eren okupats des de l’any 1996 i
per ara no es coneix cap projecte d’ús de l’espai. 
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JUTJATS/BARCELONA .- Quatre policies nacionals de Barcelona
han estat imputats pel jutjat d’instrucció 23, Joan Francesc
Uría Martínez. Els acusa de 6 delictes que varen cometre
durant les detencions de la passada cimera europea a la ciu-
tat, falsificant proves, mentint i agredint a dos nois que
varen ser processats i finalment absolts per la secció
cinquena de l’Audiència Provincial. Els nois absolts van
volen destacar que el seu cas no és únic i que les detencions
de la cimera europea a Barcelona formaven part d’una
estratègia de criminalització i de vulneració dels drets a
expressió i manifestació de la població. 
Tres policies de la Brigada d’Informació imputats
Paral·lelament, el passat divendres al migdia, el jutjat d’in-
strucció 14 de Barcelona prenia declaració a dos agents i un

inspector de la Brigada Provincial d’Informació de
Barcelona. Se’ls acusa de coaccionar i torturar a tres joves
independentistes d’Endavant que van ser detinguts el passat
mes de setembre. La Prefectura Superior de Policia els
acusava de col·laborar amb ETA, però el jutjat de guàrdia de
Barcelona ho va desestimar i els va deixar en llibertat. Quan
van ser alliberats van denunciar les coaccions, amenaces i
tortures que van patir als calabossos. Un d’ells va destacar
que el van detenir i pressionar l’endemà de la mort del seu
pare, i que, a més, no li van proporcionar la insulina que
necessitava per medicar-se. Els agents, evidentment ho van
negar tot. Ara el jutjat investigarà els fets i decidirà si con-
tinua o no el procés. 
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REPRESSIÓ I DESALLOTJAMENTS

EDIFICI OKUPAT DES DE FINALS DE L’ANY 1996

Els “Blokes del Centre”
desallotjats després d’una
llarga estratègia de desgast

IMPUNITAT POLICIAL I MUNTATGES

IMPUTEN MEMBRES DE LA BRIGADA D’INFORMACIÓ ARRAN DE TORTURES CONTRA INDEPENDENTISTES

S’obre el procés judicial contra els agents 
que varen orquestrar els muntatges als
detinguts a la cimera europea de Barcelona



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 Dissabte 22 Diumenge 23 Dilluns 24 Dimarts 25

En general situació bastant assoleïada. Algún ruixat la nit de dimarts a dimecres i el dissabte
al matí. La resta de dies dominarà el sol i les temperatures entre els 12 i els 18 graus. 

CONCENTRACIÓ SOLIDÀRIA DETINGUT DURANT L’ASSALT DE LA KASA DE LA MUNTANYA

Dijous 20 de març a les 9 del matí
(davant els jutjats, passeig Lluís Companys) Hi haurà esmorzar i musiqueta. Participa-hi!!!

UNA ENDEVINALLA ANTIMILITARISTA

ANTIFEIXISME

23 DE MARÇ A SANT JAUME D’ENVEJA A LES 11:30H (DELTA DE L’EBRE)

Marxa contra el Pla Hidrològic

21 DE MARÇ ALS JUTJATS DE LLUÍS COMPANYS 10:30H

Concentració Suport encausats
pels fets del “Forat de la Vergonya”

BARCELONA.- “El 15 de febrer de 2003 un milió
i mig de persones vam inundar Barcelona
amb el nostre NO a la guerra i vam alliberar
un espai al centre de la ciutat. Quinze dies
més tard vam obrir un nou espai a la Placeta
del Pi, que va ser brutalment desallotjat per
la Guàrdia Urbana. Durant més de tres hores
el cor de Barcelona (té cor aquesta ciutat?)
va estar en estat de setge. Aquests espais,
guanyats contra el poder i tots els seus rep-
resentants, no pertanyen a ningú. Són dels

qui s'oposen a les diferents formes com s'im-
planta l'Estat-guerra (bombardeigs, precari-
etat, control social, llei d'estrangeria...). Són
espais vius i rebels. Perquè la guerra ja
desembarca a Irak, però també ens
persegueix dia a dia. En aquesta societat no
hi ha pau. Però una altra guerra és possible.
Quina és la teva guerra?
La nostra consisteix a alliberar espais de vida
i de resistència: expulsar la por perquè
sorgeixi una comunitat fràgil. I seguirem

fent-ho. Per això et proposem aquesta
endevinalla: Quin serà el proper espai allib-
erat contra la guerra?
Ho descobrirem junts el divendres 21 de
març  a les 19.00 a la plaça Sant Jaume. I a l'e-
spai... DJ Panko (de Ojos de Brujo), Wagner
Pa, Bar Xino, Jaleo Real i altres... Per una
guerra d’abraçades generalitzada. Parem el
món. Una altra guerra és possible.”

www.sindominio.net/
espaicontralaguerra 18/3/03

LA POLICIA REPRIMEIX ALS CONCENTRATS A L'HOSPITAL

Una agressió feixista a Milà
acaba amb un mort i dos ferits

MILÀ/ITÀLIA .- "A la nit entre el 16 i el 17 de març a Milano, a una zona
central de la ciutat (Zona Navigli, Via Brioschi 3), tres companys van
ser objecte d'una agressió realitzada per uns nazis, a la sortida d'un
"boliche". Les ganivetades dels agressors van matar a un dels com-
panys i van deixar ferits a dos més. Un temps després, altres com-
panys van arribar, per a garantir una presència davant els fets de
mort ocorreguts, a l'Hospital San Pablo, on havien estat traslladats
el company mort i els altres dos ferits. 
Quan la gent estava fora i a l'interior de l'Hospital, la policia va
realitzar una intervenció amb gran violencia, que va acabar amb
altres companys ferits i uns detinguts, posats en llibertat hores més
tard. La versió dels mitjans oficials i de les agències de premsa
parlen d'un enfrontament al voltant de la zona del "boliche", i ja
s'oblida l'expressió "agressió feixista", tornant a proposar el tema
clàssic de la nit violenta entre joves de faccions polítiques
oposades. Com si fos alguna cosa que hagi de passar amb aquests
"noglobal violents". Uns testimonis, sortits de l'hospital i que van
patir la repressió policial violenta i els cops dels agents, van parlar
de pals de ferro i de "cachiporras" utilitzades per les forces poli-
cials contra els companys reunits per a expressar la seva solidaritat
i manifestar el seu rebuig a l'aquesta nova agressió feixista." 

Italia.indymedia.org + Contra-Infos 18/3/03

Condemnat un policia violador
PALMA DE MALLORCA.- El Tribunal Suprem ha condemnat a un policia nacional
de Palma de Mallorca a 12 anys de presó per abusar sexualment de cinc
detingudes. Quatre d'elles van ser violades als calabossos de la Prefectura
Superior de Policia de Palma de Mallorca, mentre que la cinquena noia va
ser violada a un cotxe patrulla després d'una detencion totalment il·legal i
que va acabar patint els abusos d'aquest policia. El Tribunal Suprem també
ha inhabilitat a aquest policia com a membre de les forces de seguretat o
qualsevol altre treball que estigui relacionat amb la seguretat. 

Contra-Infos València 12/3/03

Quin serà el proper Espai Alliberat contra la Guerra?

SANTS/BARCELONA .- Al llarg d'aquest darrer mes s'han anat succeïnt els
actes de celebració dels cinc anys de vida d'aquest butlletí. Es van fer
algunes activitats prèvies, com la presentació de la web
www.laburxa.org o el passi de la pel·lícula-documental "El efecto
Iguazú", que narra la lluita dels treballadors de Sintel acampats
durant 6 mesos al Passeig de la Castellana de Madrid. Però el plat
fort va ser durant el cap de setmana del 15 i 16 de març, que va con-
centrar els actes més potents. El dissabte 15 es celebrava la Trobada
de Premsa Alternativa, amb la participació de 14 periòdics i revistes
que decideixen establir-se com a Coordinadora de Premsa Lliure per
tal de potenciar aquest tipus de comunicació popular i horitzontal,
front el poder dels grans mass-media. Així, s'estableixen punts de
col·laboració i intercanvi d'informació i materials. També s'ha convo-
cat una nova trobada per anar avançant en més camps com l'e-
conòmic o la promoció; aquesta serà el 22 de juny a les Cotxeres de
Sants, coincidint amb la mostra de col·lectius i iniciatives locals
organitzada per l'Encontre. Finalment els actes d'aniversari acabaren
amb una festa al CSO Can Vies i un dinar el diumenge 16 a la plaça
Osca. Durant el dinar, en que hi van participar unes 50 persones, es
va fer l'entrega de premis del concurs de fotografia organitzat per La
Burxa i es va representar el monòleg teatral "Oh Expaña". 

La Burxa 17/3/03

ASSASSINAT TAMBÉ D’UNA

PACIFISTA NORDAMERICANA

Augment de la violència
israeliana contra civils
palestins i internacionals
BARCELONA/PALESTINA.- Diumenge passat dia 16 moria a
Palestina l'activista pacifista Rachel Corrie atropellada
deliberadament per un buldòzer de l’exèrcit israelià. Rachel,
nord-americana de 23 anys feia 7 setmanes que estava a
Gaza treballant amb l’organització International Solidarity
Movement (ISM) fent tasques de suport a la població civil.
Aquesta mort s’afegeix a les de més de 2.000 palestins que
han estat assassinats pels militars israelians des de l’inici de
la segona Intifada.
Diversos catalans que han estat recentment a Palestina tre-
ballant amb ISM i amb Rachel Corrie participaran en una
roda de premsa dimecres 19 a les 12:30 al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona. L’objectiu d’aquesta
roda de premsa també és denunciar l'enduriment de les
condicions de vida de la població civil palestina en els dar-
rers mesos i l'augment de les violacions dels Drets Humans
de palestins i internacionals als territoris ocupats. 

Xarxa Enllaç amb Palestina 18/3/03

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

LA BURXA CELEBRA EL SEU CINQUÈ ANIVERSARI

Es crea la Coordinadora 
de Premsa Lliure

SETGE A LA POBLACIÓ PALESTINA IMPUNITAT POLICIAL


