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Guerra interna de l’ultradreta mundial. Genocidi infinit disfressat de llibertat duradera. Les paraules han perdut el sentit.
ATUREM EL GENOCIDI CONTRA EL POBLE DE L’IRAQ

Crònica brigadistes a Bagdad
BAGDAD /IRAK.- En la seva darrera crònica des de Bagdad els bri-
gadistes relaten tota la cruesa dels bombardejos nocturns i
diurns sobre la ciutat, les seves conseqüències, però també las
ferma determinació i confiança de la població de resistir la inva-
sió d’EEUU i Gran Bretanya. 
Ferits entre la població i greus deficiències sanitàries
A l’Hospital Universitari de Al Kindi ingressen cada dia entre 30
i 100 ferits com a conseqüència directa dels atacs. Es tracta bàsi-
cament de civils de totes les edats. Destaquen les gravíssimes
deficiències en les que es troben els hospitals de Bagdad, que no
poden atendre en condicions bàsiques ni tan sols les interven-
cions més senzilles a causa de la manca d’anestèsics. Els equips
mèdics denúncien a més la manca de qualsevol protecció míni-
ma contra possibles atacs d’armes no convencionals (químiques
i biològiques que els americans ja han utilitzat en altres conflic-
tes). Els medicaments sol·licitats a agèncias internacionals i a
Metges sense Fronteres no han estat proporcionats fins ara.
La Universidat Al Mustansiriyya 
afectada per les bombes intel·ligents
Un míssil va impactar al pati de la universitat, envoltada de
zones residencials, i va provocar un cràter immens i va afectar
greument als edificis anexos al rectorat. L’atac no va produir víc-
times, però torna a contradir les informacions intoxicades que
des del Pentàgon i les agències internacionals d’informació asse-
guren que els atacs són precisos i quirurgícs.
Ànim i voluntat de resistència popular a Bagdad
Els i les brigadistes expliquen com durant el dia els barris,
carrers, mercats que han estat bombardejats s’omplen de gent
(cristians, suniies, shiies) que recupera la quotidianitat i surt a
comprar a uns botigues encara molt ben abastides. Relaten
també l’ànim afable, divertit i carinyós que mostra la població
envers ells i com milers i milers de persones armades  (soldats,
civils, milicians) passejen pels carrers en unes imatges que en
absolut resulten hostils i agressives. Els brigadistes confirmen
que la situació és el reflex viu d’un poble amb voluntat de
resistència col·lectiva i que dona mostres de fer front i resistir a
l’agressió militar. En aquest sentit, les darreres informacions
sobre les dificultats dels invasors en fer front a la resistència ira-
quiana al sud del país, i les primers baixes reconegudes pel
pentàgon han enfortit l’ànim de la gent, encara que són cons-
cients de que els moments més durs encara han d’arribar.          

Contra-Infos + Brigadistes a Bagdad 25/3/03

SUSPENSIÓ DEL JUDICI DE

LA KASA DE LA MUNTANYA

Arxiven el procés
judicial pels fets
de l’enderroc del
mur del “Forat de
la Vergonya”
JUTJATS .- El passat dijous 20 de març tingué
lloc als jutjats de Barcelona la convocatòria
de vista oral contra una de les persones que
van ser detingudes durant l’assalt policíac de
la Kasa de la Muntanya. La sessió va ser sus-
pesa ja que no s’hi van presentar els policies
que havien de declarar. Recordem que l’a-
cusat va ser detingut quan s’apropava a l’ed-
ifici durant l’actuació de la casa exigint que
deixessin anar a la seva filla de 9 anys que
era a l’interior de la Kasa de la Muntanya. 
Arxiven el procés per l’enderroc del “Mur
de la Vergonya” i per la missa de la Mercè
L’endemà, el jutjat 14 d’instrucció de Barce-
lona va prendre declaració a les 9 persones
que el Districte de Ciutat Vella pretenia im-
putar per haver enderrocat el mur del Forat
de la Vergonya al final de la manifestació
contra l’especulació del passat mes de no-
vembre. Varen identificar-les a partir del cri-
teri d’agents antiavalots de la guàrdia urbana
i varen fer un registre de l’edifici okupat del
carrer Metges amb el vist-i-plau del districte. 
Finalment, el jutge ha arxivat la causa que el
govern municipal pretenia obrir per aquesta
protesta contra l’especulació urbanística que
promou el consistori. També es va conèixer
l’arxiu de la causa contra els detinguts durant
les protestes antiespeculatives durant la
missa institucional de la Mercè el passat mes
de setembre.                 Contra-Infos 25/3/03

Manifestacions universitàries
BARCELONA.- Dijous, estudiants de la Universitat de
Barcelona del campus de Diagonal i del campus cen-
tral feien una marxa multitudinària des de les seves
facultats fins el Consulat  dels EUA. Furgones d’an-
tidisturbis protegien l’edifici de l’avinguda Reina
Elisenda així com la seu del PP al carrer Urgell, on va
acabar la marxa que va aplegar milers de persones.
Els estudiants de la UAB també van iniciar una marxa
des del campus tallant l’autopista A7  i anant fins a
Valldoreix, des d’on alguns estudiants van agafar els
ferrocarrils per arribar també a la seu del PP, mentre
que els altres van anar caminant a una marxa que va
arribar a Barcelona després de recorrer més de 20
quilòmetres. A la tarda es va realitzar una altra man-
ifestació estudiantil a la plaça Universitat. 
L’Autònoma va convocar una setmana de vaga i dil-
luns la UB també convocava vaga per aquesta set-
mana. Alguns estudiants de la UAB van acampar
dijous a Francesc Macià, davant de la seu del PP de
Catalunya durant uns dies i dilluns va començar
també una acampada a la plaça Sant Jaume convoca-
da per estudiants de la UB. També a la tarda d’aquest
24 de març es varen concentrar davant la Borsa per
anar després a la seu de Cepsa-Elf, a la seu del PP i
finalment al consulat americà. 
Dimarts van continuar les accions a les universitats. A
la Facultat de Geografia, Història, Història de l’art,
Filosofia i Antropologia, diversos estudiants van sili-
conar les aules perquè no es fessin classes, així com
màquines de Coca-cola, tabac, etc. Durant el dimarts,
estudiants del campus nord i sud de la Diagonal van
tallar l’avinguda entre les 12 i les 14h i estudiants de la
central es van concentrar a la plaça Universitat, marx-
ant després per la Via Laietana. Davant de la seu del

PP una concentració també es va realizar entre les 13 i
les 14h. A la tarda un abocament de fems davant de la
seu del PP va ser l’aportació de la facultad de veter-
inària. A l’Autònoma també hi va haver talls a l’au-
topista A7 i un miler de persones van ocupar una
gasolinera de Repsol. També hi va haver talls de tràn-
sit a Cerdanyola, Badia, l’Eix Transversal entre
Manresa i Girona i a Sant Joan de Vilatorrada (Bages).
Tant a la UB com al campus de la UAB, els actes, con -
ferències i classes sobre el conflicte continuaran
durant aquesta setmana (a la UAB també amb un tan-
cament nocturn a les instal·lacions) i per dimecres hi
ha convocades dues manifestacions a la plaça
Universitat i l’avinguda Diagonal a les 11 del matí. 
Manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra
BARCELONA .- El dia següent de l’inici de la guerra hi
havia convocada una concentració a la plaça Sant
Jaume, on s’hi van reunir desenes de milers de per-
sones. Divendres es van con-
centrar veins i veïnes als dis-
trictes dels barris de la ciutat
en solidaritat amb el poble
iraquià. El dia següent, una
altra manifestació enorme-
ment massiva va recórrer el
Paral·lel des de la plaça
Espanya fins el Portal de la Pau,
i va acabar a les portes de la
Delegació del Govern. Durant
la marxa, un jove va ser detin-
gut per la Guàrdia Urbana des-
prés de pintar amb un esprai la
càmera de vídeo d’un peri-
odista. Li han decretat un judi-
ci ràpid pel proper 8 d’abril. 

Acampada també al Pla de Palau
BARCELONA.- Divendres començava també el Cam-
pament per la Pau davant la Delegació del Govern, que
a dia d’avui encara continua. L’acampada, que ha reunït
40 tendes i on s’han fet diverses activitats, té com a
objectius que la guerra s’aturi, que Aznar dimiteixi i
que l’Estat espanyol retiri les ajudes que està donant a
aquesta agressió militar. Des d’allà es fa una crida a l’as-
sistència perquè es tenen pensades moltes accions per
les que cal gent, així com tallers i altres activitats. La
nit de dissabte a diumenge hi varen fer un dejuni de 24
hores contra la guerra.                 Contra-Infos 25/3/03

Manifestacions, acampades i boicots contra
la guerra s’extenen pels carrers de Barcelona

DES DE L’INICI DE L’ATAC CONTRA L’IRAQ DIJOUS A LA MATINADA, LES MANIFESTACIONS EN CONTRA NO HAN

FET MÉS QUE ANAR AUGMENTANT, I DIA A DIA EL REBUIG CAP A L’ATAC DE BUSH, BLAIR I AZNAR, S’INTENSIFICA

PERSECUCIÓ JUDICIAL

Moment en què s’okupava l’Espai del carrer Arc del Teatre
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COMARQUES GIRONINES .- Entre dijous i diven-
dres de la setmana passada i després de
declarar davant el jutge Ruiz de Polanco, van
quedar en llibertat amb càrrecs 14 dels 16
detinguts el passat gener en l’anomenada
“Operació Estany”, duta a terme en diferents
poblacions de les comarques gironines i de
Barcelona. Queden encara empresonats un
jove d’Olot i un altre de Barcelona, sobre els
quals segueix el procés d’investigació per
uns suposats antecedents penals al seu país
d’origen, Algèria. Aquest alliberament es
produeix després que s’hagi comprovat que
no hi havia cap tipus de prova que incriminés
els detinguts, acusats de pertànyer a una
cèl·lula d’Al-Qaeda a l’Estat Espanyol. 
Recordem que la matinada del 24 de gener,
les forces especials de la policia espanyola,
obeint les ordres de l’Audiència Nacional,
van entrar amb gran violència en els domi-
cilis particulars de setze persones de nacio-

nalitat marroquina i algeriana, alguns amb
famílies assentades. El mateix dia de la batu-
da, a la roda informativa que va seguir al
consell de ministres A Corunya, el president
del Govern, José Maria Aznar, no tan sols no
va admetre un principi bàsic de la presump-
ció d’innocència sinó que va declarar que els
detinguts preparaven material explosiu i va
utilitzar l’actuació de les forces de seguretat
com un triomf personal que li va comportar
la felicitació de l’administració de George
Bush. A continuació en la sessió celebrada
en el Congres el dia 5 de febrer, va utilitzar
les detencions com a justificació i causa de
la seva aposta per la guerra i com a fona-
ment per a desacreditar els moviments ciu-
tadans en contra de la postura bèl·lica del
Partit Popular. Dos mesos després de l’acció
policial, i quan, a través d’alguns mitjans de
comunicació s’han fet una sèrie d’afirma-
cions, utilitzades políticament, falses i no

provades que intentaven vincular immi-
gració i terrorisme. Aquestes persones han
patit una vulneració flagrant dels seus drets
fonamentals i han estan empresonades de
manera il·legal, en un moment que s’ha de-
mostrat que les possibles armes químiques
no eren sinó vulgars detergent i poso d’oli
d’oliva i, fins i tot, quan la justícia francesa
havia retirat la petició d’extradició que man-
tenia per a dos dels detinguts. Un cop allib-
erats els detinguts, des del GRAMC-Ba-
nyoles i des de la Plataforma per la Pau-Atu-
rem la Guerra de comarques gironines s’ha
convocat pel proper dissabte dia 29 un acte
de rebuda i reivindicació que consistirà en
una taula rodona al Teatre Principal de Ba-
nyoles a les 19h. i un concert a les 20,30h. a
la Plaça Major amb més de 8 grups i sota el
lema “Guerra il·legal, detencions il·legals”.
Seguirem informant de més mobilitzacions. 

Contra-Infos Girona 25/3/03

BOICOT A LES MULTINACIONALS

Activistes anti
guerra es pengen
del McDonalds de
Portal de l’Àngel
BARCELONA.- Dissabte 22 de març a les 13h un
centenar de persones es va concentrar
davant del McDonalds de Portal de l’Àngel.
Cinc persones es van penjar de les finestres
del segon pis i van mostrar els seus cossos
nus d’esquena on es podia llegir: BOICOT.
Moltíssimes persones es van aturar per
observar i/o sumar-se a l’acció. També es van
repartir folletons i es van convidar als clients
a abandonar el local, com van fer vàries per-
sones. Al final el McDonalds va tancar i es va
ruixar l’establiment amb pintura vermella.
Minuts després es va repetir l’acció al Burger
King de les Rambles. En aquest cas l’acció es
va fer dins del local, amb els activistes pen-
jant pancartes enfilats al mostrador i un grup
de samba en directe. Es van produir episodis
de tensió davant del Hard Rock Café. El dia
abans també es va realitzar una acció de
carecterístiques semblants a les cinc de la
tarda, dirigida al McDonalds, Starbucks i
Kentucky del Carrer Ferran. 
Boicot a Santa Coloma de Gramenet
Dissabte passat la Plataforma Aturem la
Guerra de Santa Coloma va començar una
campanya de boicot contra els productes
d’empreses que van finançar la campanya
electoral de Bush o que sortiran benefici-
ades de la guerra. L’acte inicial va consistir a
anar a tres supermercats de la ciutat (dos
Caprabos i un Champion) i enganxar a les
ampolles i llaunes de Coca-Cola i Pepsi-Cola
un adhesiu demanant el boicot. Així mateix,
es van repartir unes 500 octavetes entre les
persones que estaven comprant en aquells
establiments.                Contra-Infos 25/3/03

2000 PERSONES PARTICIPEN DE L’ACTE

Èxit massiu del 
tren de l'Empordà
PORTBOU/ALT EMPORDÀ.- “Com la demostració
d'una gran il·lusió col·lectiva definiríem la
manifestació dels 2000 empordanesos i
empordaneses pels carrers de Barcelona. El
trajecte del tren de l'Empordà Portbou-
Barcelona, llogat per l'ocasió, va ser una gran
festa on els viatgers preparaven, entre rial-
lades i cançons, la irrupció amb el color
taronja com a lema de la plataforma, al
Passeig de Gràcia. A les 12 sortia la marxa per
la moratòria i el pla director, davant la casa
Batlló on s'hi van afegir altres persones fins
arribar a les 2000. Després d'atravessar la
plaça Catalunya, es va baixar per les Rambles
fins el carrer Ferran el qual va dur als mani-
festants (entre ells timbalers, xanclers, cap-
grossos, diables) fins la plaça de Sant Jaume.
A la plaça una espectacular i emotiva per-
formance, una paròdia del poder amb què es
creuen els especuladors sobre la comarca,
realitzada pel grup d'acció, va acompanyar la
lectura d'un manifest. Molta gent es va
acostar a l’organització per interessar-se per
la problemàtica i mostrar el seu suport a les
qüestions que defensem.”

Plataforma Salvem l'Empordà 25/3/03

BARCELONA .- El periple de l’Espai Alliberat
contra la Guerra durant aquest cap de set-
mana ha estat llarg i dificultós. L’endevinalla
que plantejaven per tal de veure quin seria el
nou espai okupat va ser contestada per
l’Ajuntament amb el blindatge (amb policies i
amb valles) de molts edificis municipals
abandonats durant la tarda del passat diven-
dres, quan estava convocada la cercavila
després d’una guerra d’abraçades a la plaça
Sant Jaume. Unes 300 persones van recorrer
el centre de Barcelona en busca d’espais per
alliberar, seguits d’aprop per molts agents de
la policia política de la Brigada d’Informació.
El primer d’ells va ser una casa als jardins del
Doctor Fleming, darrera de la Boqueria però
que es trobava en molt mal estat. Tot seguit
es redirigí la cercavila cap a la plaça de
Salvador Seguí on es va destapiar uns grans

blocs de vivendes, però llastimosament
havien estat destrossats interiorment per
Enderrocs Trilles. El destí final va ser l’antic
Cine Colón, allí s’hi va fer una assemblea al
vespre i s’hi va passar la nit. L’endemà mentre
la massiva manifestació baixava pel Paral·lel
es va decidir canviar d’espai entrant a un bloc
propietat de Focivesa (antiga Procivesa) situ-
at al carrer Capellans (part baixa del Portal
de l’Àngel). Allí s’hi va fer una festa durant la
nit, però l’endemà a dos quarts d’una, prop
de 10 furgonetes d’antiavalots de la guàrdia
urbana van desallotjar l’edifici, sense deten-
cions. Les pertinences es van haver de recu-
perar assaltant un camió de BCNETA que se les
enduïa. Durant la tarda de dissabte també
s’havia entrat a l’antiga seu d’El Molino, però
es va abandonar degut al seu estat ruïnós. 

Contra-Infos 25/3/03

LA PÀGINA DEL CSIC HACKEJADA CONTRA LA GUERRA

Durant l’última setmana més d’un miler
de pàgines web de tot el món han estat
sabotejades en contra de la guerra
MÓN.- A la web del CSIC s’ha fet un paral·lelisme entre els tres dirigents totalitaris que
induïren la IIª Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, i Franco, amb els tres dirigents de la
Cimera de les Azores, Bush, Blair, i Aznar, advertint que la “Història es repeteix”. El text
d’aquesta acció hacktivista és: “Ja n’hi ha prou de tant seguidisme, ja n’hi ha prou de fer
tant el ridícul, ja n’hi ha prou de jugar amb la vida d’innocents, ja n’hi ha prou de fer-se el
sord a allò que el poble està demanant a crits, ja n’hi ha prou de governants que utilitzen
la raó de les armes per a justificar llibertats i seguretats”. Aquesta tant sols és una mostra
del més d’un miler d’accions de sabotatge que s’han dut a terme durant aquesta setmana
arran de l’inici de la guerra a l’Irak, algunes d’elles segons informa Vilaweb han afectat fins
i tot a la web dels marines nordamericans.                                         Contra-Infos 24/3/03

5 OKUPACIONS EN 24 HORES

L’Espai Alliberat continua posant 
el dit a la llaga de la hipocresia

SANT JAUME D 'ENVEJA /EL MONTSIÀ.- "I nosaltres
que?" deia una pancarta portada per un munt
de mainada a l'encapçalament de la mani-
festació, i és que el lema de la protesta era
prou clar: "Aigua per al riu, futur per al Delta".
Darrera la quitxalla els seguien unes 30 mil
persones, entre bandes de música, banderoles
anti-transvassistes, grans pancartes i nusos de
totes les mides. Com la resta de l'any, les
cases, evidenciaven la lluita constant, ban-
deres i pancartes penjades als balcons i els
carrers decorats amb nusos i  tot tipus d'orna-
ments de color blau. No es deixava d'escoltar
una i altra vegada "Lo riu es vida, no al trans-
vasament" i els crits contra el PP tampoc no
van ser escatimats. La plaça de la vila va ser el
lloc escollit per el final del recorregut, allí de
forma molt organitzada van anar entrant una
per una les pancartes de les persones de cada
poble de les terres de l'Ebre que havia partic-
ipat i un cop la plaça va ser ben plena van fer-
se un bon grapat de parlaments i lectures de
manifests. Va ser significatiu l'avís de l'alcalde
exsocialista de Sant Jaume, als partits que
poguessin variar el seu actual rebuig al PHN
després de les eleccions municipals: "Polítics,

després de les eleccions de l'octubre
recordeu-vos de la gent del Delta, perquè us
aviso, estem en lluita... que no us haguem de
treure les targetes vermelles". Aquest alcalde i
70 militants del municipi van deixar el PSC fa
un any després d'una votació sobre el PHN al
Parlament Europeu en què el grup socialista
va mostrar ambigüitat. La Plataforma Aturem
la Guerra va adherir-se a l'acte i arran de la
situació bel.lica actual es va llegir un manifest
de condemna a la guerra. La Plataforma
Nunca Mais gallega va solidaritzar-se amb els
i les habitants de l'Ebre i d'altra banda es van
veure també banderoles on es llegia "SOS
Itoitz". De l'Aragó també hi participaren COA-
GRET, i el diputat a les Corts per la CHA, JA
Labordeta, va fer la lectura del manifest de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre. L'acte es va
donar per acabat després de les cançons que
interpretaren el grup Quico, el Celio, el noi i
el mut de Ferreries. Ara totes les forces es
concentren en la gran manifestació que durà
per lema "Per una nova cultura de l'aigua, mai
més un govern transvasista" prevista pel  diu-
menge 6 d'abril a la ciutat de Barcelona. 

Contra-Infos 24/3/03

ESTAT ESPANYOL .- El diumenge 30 Març es realitzaran marxes contra la
bases de Saragossa i Rota (Cádiz). Aquest mateix dia, desenes o tal
vegada centenars d'activistes de la *Campanya d'inspeccions ciu-
tadanes* conseguiran entrar pels seus propis mitjans a la base de
l'OTAN a Bétera (València) i arribaran el més aprop possible de les
infraestructures principals: edificis, magatzems, pista d'helicòpters,
etc. Es tracta d'una acció de desobediència civil: conscientment
il·legal, pública i política. Igualment, el següent cap de setmana, dies

5 i 6 d'abril, la Internacional de Resistents a la Guerra (IRG) fa una
crida a realitzar accions noviolentes per a reclamar la devolució de
les bases militars a tot el món i obstaculitzar la guerra. Des de
Barcelona s’organitzen autocars que sortiran per anar fins a Rota,
sortiran el divendres 28 de març a les 20h de la plaça Universitat.
Tornaran el dilluns al matí. Per a més informació podeu consultar
info@wri-irg.org, mambru@unizar.es, www.node50.org/moc-cara-
banchel Pels autocars: 933173151 de 17 a 19h. 

SURTEN AUTOCARS PER ANAR A ROTA DES DE BARCELONA

Marxes i accions contra les bases militars a l’Estat espanyol

Alternativa Antimilitarista-MOC 17/3/03

EL MUNTATGE “ANTITERRORISTA” D’AL QAEDA A GIRONA

En llibertat 14 dels 16 detinguts en l’Operació “Estany”

LA LLUITA EN DEFENSA DE LES TERRES DE L’EBRE

L’ACTE ÉS UN AVANÇ DE LA CONVOCATÒRIA PEL 6 D’ABRIL A BARCELONA

Sant Jaume d'Enveja omple els seus 
carrers de consignes contra el PHN

ECOLOGIA



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 Dissabte 29 Diumenge 30 Dilluns 31 Dimarts 1

Periode més inestable entre dijous i dissabte, amb pluges o plugims intermitents i cels tapats.
Les temperatures força suaus, entre els 14 i els 18 graus. A partir de dilluns vinent més sol. 

27 DE MARÇ A LA PLAÇA JOAN PEIRÓ (SANTS-ESTACIÓ), A LES 19H

Manifestació contra l’Especulació

29 DE MARÇ A LA PLAÇA DELS  PAÏSOS  CATALANS 18H

Manifestació de suport companys
anarquistes segrestats per Garzón 

CIUTAT VELLA /BARCELONA .- Des de Radio
Contrabanda i des del proper 25 de Març,
hem volgut obrir un espai dedicat a cobrir i
informar de les diverses accions que es duran
a terme en contra de la guerra a Iraq. És per
això que, al dial del 91.4 hi haurà una progra-
mació especial que constarà d’una franja
diària, de 20:30 a 21:30, dedicada EXCLUSIVA-
MENT a informacions sobre el conflicte,
cobertura dels actes diversos amb connex-
ions en directe, actualitat, articles d'investi-
gació, etc.. També tenim prevista una jornada
especial el dimecres 26 de març per tal de
cobrir i donar la màxima difusió a l’Aturada
Ciutadana convocada per la Plataforma con -
tra la Guerra i a la resta d'actes de desobe-
diència civil que han estat convocats per
aquell dia. El programa especial començarà a
les 10 del matí i acabarà passades les 23
hores. La programació prevista és:

*MATÍ
Obertura i presentació, magazine matinal
amb entrevistes a diversos col·lectius,
cobertura dels actes a BCN, actualitat,... 
*TARDA
Tarda dedicada a crear espais de debat,
tertúlia i balanç de la jornada.
Tot plegat barrejat amb part de la progra-
mació habitual de Contrabanda, on també
es tractarà des de diversos prismes la guerra
i les seves repercusions.
Destacar que aquest és un espai obert als
col·lectius i persones que lluiten en contra
d'aquesta guerra i que posem aquest espai
de comunicació lliure a la seva disposició.
Qualsevol proposta, comunicat, convo-
catòria, etc, es pot adreçar a:
TEL : 93 317 73 66, FA X: 93 412 47 10
*e-mail: <infoscontrabanda@ravalnet.org>
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Aturada general 
i crida al boicot 
el 26 de març 
CATALUNYA .- La Plataforma Aturem la Guerra,
davant la indecisió dels sindicats majoritaris
a una vaga general a nivell de tot l’estat, ha
convocat a una aturada general a Catalunya
pel dimecres 26 de març . “Durant tot el
proper dimecres 26 us proposem que: no
treballeu; no aneu a classe; no compreu res
de res; no aneu al cinema, al teatre, al bar, al
restaurant,etc; no agafeu el cotxe i sobretot
no poseu benzina; feu el menor consum
possible (llum, aigua, telèfon,...); no utilitzeu
el telèfon mòbil; expresseu amb una xapa,
adhesiu, samarreta, etc, el NO A LA GUER-
RA; participeu en les accions descentral-
itzades que es faran al vostre barri o en
punts que donarem a conèixer, per expres-
sar, de nou, el nostre rebutg a la guerra; gen-
era qualsevol idea o acte que et sembli
demostratiu del teu sentiment.” 
D’altra banda, l’assemblea pel boicot preven-
tiu ha elaborat un llistat amb totes les emp-
reses relacionades amb l’agressió militar i
conviden a la denúncia, el boicot, i a allò que
la imaginació proposi per acabar amb els
seus enormes. Els criteris per fer-la han
estat: empreses que inverteixen en la indús-
tria d’armament + empreses que finacien al
partit republicà d’EEUU + empreses que han
estat denunciades per altres casos de vio-
lència significatius (en breu podreu veure el
llistat detallat a www.boicotpreventiu.org).
En aquest mateix sentit, es llença la propos-
ta d’una acció descentralitzada coincidint
amb l’aturada general convocada per dime-
cres 26. Es tracta d’aturar l’activitat
econòmica de les empreses de la guerra i
denunciar públicament el seu paper, ja sigui
okupant les seves seus, bloquejant les
entrades,..                     Contra-Infos 24/3/03

El veins i veïnes de la
Trinitat Vella guanyen 

la batalla contra el 
peri Madriguera

TRINITAT VELLA/BARCELONA .- Les mobilitza-
cions veïnals han aconseguit modificar el
Peri-Madriguera que afecta a una gran part
de la població del barri. Després de més de
dos anys de mobilitzacions, el regidor del
districte de Sant Andreu ha hagut de desa-
fectar el 95% de les cases afectades i ame-
naçades de ser expropiades. El 5% que
queda afectat, son terrenys de l'empressa
constructora "Mas Vilanova-Vertix". Des de
la plataforma veïnal contra l'especulació
volen donar les gràcies a tota la gent que ha
participat a les mobilitzacions. 
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A PARTIR DEL DIMARTS 25 DE MARÇ

Ràdio Contrabanda en emisió 
especial dels actes contra la Guerra

CONTINUEN LES INICIATIVES CONTRA LA GUERRA

El Vendrell contra la Plataforma per Catalunya
EL VENDRELL/BAIX PENEDÈS.- El passat dissabte 23 de març, cap a les cinc de la tarda, gairebé
un centenar de persones van recorrer els carrers del Vendrell com a mostra de rebuig cap
a la nova candidatura del partit feixista i racista Plataforma per Catalunya. El señor
Armengol, un conegut especulador de la vila i ex regidor d’urbanisme del Vendrell pel PP,
ara és cap de llista a les properes municipals per la Plataforma per Catalunya.
Amb crits d’”Armengol especulador”, “Feixisme ni al Vendrell ni enlloc”  i “cap immigrant
és ilegal” els i les manifestants van deixar ben palés el seu rebuig a aquesta candidatura
tot  recorrent la vila i aturant-se a escridassar al sr. Armengol a totes les gens modestes
seus immobiliàries que aquest especulador té a la ciutat. 
Els i les manifestants també van aprofitar per mostrar el seu rebuig a l’actual invasió de
l’Irak. Un dels grups portava una pancarta on es podia llegir “Seguim governats per crimi-
nals” i no van faltar lemes de referència a aquesta greu situació. Cal recordar que la
Plataforma per Catalunya ja havia estat notícia en aquest butlletí  per nombroses mostres
de rebuig que s’han anat realitzat a la ciutat de Vic, on el cap de llista és l’Anglada, un
conegut feixista de la zona.                                  Contra-Infos Camp de Tarragona 25/3/03

Presos de Quatre Camins guanyen
una denúncia per explotació laboral
GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL.- Un pres del C.P. de
Quatre camins ens ha fet arribar un comunicat en el
que explica que ha guanyat una denúncia contra l’em-
presa CIRE per estafa als presos que treballen i a la
Seguretat Social. Aquesta denúncia va ser posada
quan els presos es van adonar que l’empresa CIRE
només cotitzava quatre de les vuit hores que tre-
ballen. Donat que aquesta emprea és qui porta les
contractacions de presos arreu de Catalunya des del
1985, aquesta estafa es dona per igual a tots els cen-
tres penitenciaris del territori. A banda d’això, en la
denúncia també es volia posar de relleu la situació de
esclavitut dels presos als seus llocs de treball, ja que
amb prou forces arriben a cobrar el salari mínim
interprofessional, les categories professionals no es
veuen respectades ni remunerades i el sistema de
pagament no és l’ordenat pels R.D. del 1967 i el 2001,
que estableix un pagament per hores més incentius
per peces. Per contra, l’empresa paga només per
peces produïdes, afavorint les condicions d’ex-
plotació.                          R.C.P. + Contra-Infos 25/3/03

Garzón suspén al
PCE(r) i clausura els

seus locals acusant-lo
de ser el braç 

polític dels GRAPO 
MADRID.- El jutge de l'Audiència Nacional
Baltasar Garzón ha suspès les activitats del
Partit Comunista d'Espanya Reconstituït
PCE (r) i ha decretat la clausura dels seus
locals a Espanya i en l'estranger, per consid-
erar que la seva actuació és il·lícita. En la
seva opinió, aquesta organització con-
stitueix el braç polític dels Grapo. Els mem-
bres del GRAPO, segons el Ministeri Públic,
eren reclutats per aquest partit, adoctrinats
i, després d'una «prova de vàlua», ingres-
saven finalment en els comandos militars. 
La decisió del magistrat s'ha produït després
d'estudiar l'informe presentat el passat mes
d'octubre pel fiscal de l'Audiència Nacional
Enrique Molina, en el qual s'assenyalava que
el comitè central del PCE(r) nodreix ide-
ològicament al braç militar, «fixant la tàctica
i estratègia de la lluita armada, escollint
objectius, aconseguint la infraestructura i
recursos econòmics, escollint als respons-
ables de les accions armades i la composició
dels autodenominats escamots militars». 
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Assalt policial a un
concert punk Xile

SANTIAGO DE XILE.- El passat 15 de març,
la policia va irrumpir violentament al
local “entrenos” del barri de Bella-
vista de Santiago de Xile, on s’estaba
celebrant un concert punk, després
de veure que no hi havia res il·legal
per tancar el concert, van intentar
detenir a un jove  d’una distribuidora
de material alternatiu. La resposta de
la gent no es va fer esperar, després
d’una petita picabaralla, van arribar
reforços dels carabiners que van co-
mençar a detenir a la gent indiscrimi-
nadament. Després de llançar gas lac-
rimogen dins del local, van robar la
caixa i van fer importants destrosses
a l’interior del local. Aquest fet no es
un fet aïllat, en molts concerts anar-
quistes i/o antifeixistes, apareixen
grups de nazis, amb el suport de la
policia.               Contra-Infos 24/3/03
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