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10 anys d’impunitat feixista. Guillem Agulló va ser assassinat l’any 1993 per un grup ultradretà de València. El 12 d’abril es commemoraran aquests fets.
ATAC JUDICIAL CONTRA L’ANTIFEIXISME

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS
tel: 93.442.62.53

correu electrònic:
«zitzania@sindominio.net»

NOVA WEB ACTUALITZADA DE L’INFOUSURPA: http://usurpa.sytes.net

BARCELONA.-  Finalment ha arribat la sentèn-
cia pel judici del 12 d’octubre del 1999, però
ha sorprès fins i tot als més pessimistes. La
jutgessa, seguint les peticions de la fiscalia i
reproduint textualment fragments de les
seves conclusions, va presentar dilluns la
sentència que es va fer pública a tots els mit-
jans oficials. La sentència condemna a 14
persones a 2 anys de presó i 10 mesos de
pena multa a raó de 6 euros/dia (un total de
1800 euros) cadascuna per delictes de des-
ordres públics, atemptats i danys. Un dels

acusats es condemnat  a 4 anys de presó pels
mateixos delictes però amb l’agreujant en el
delicte d’atemptat i el pagament de la
mateixa pena multa, mentre que a altres dos,
els ha condemnat a 1 any de presó i als 10
mesos de pena multa de 1.800 euros cadas-
cun per un delicte de desordres públics i un
altre de danys. L’últim dels joves ha estst
condemnat al pagament d’una multa de 120
euros per una falta contra l’ordre públic. Tots
els joves ja van declarar la seva negativa a ser
autors dels fets que se’ls imputen. La jutge

també ha condemnat a 14 dels 18 acusats, els
acusats a 2 anys de presó i els 10 mesos de
pena multa, a que indemnitzin amb 2.157,57
euros al Ministeri de l’Interior pels danys
causats a vehicles policials. A més a més, uns
altres dos acusats hauran d’indemnitzar al
BBVA y a Don Piso pels desperfectes  a dues
oficines i altres dos joves hauran de pagar
per danys causats a un vehicle policial.
Aquest matí, a la Sala d’Advocats de
l’Audiència Provincial, el grup d’advocats de
la defensa ha fet una roda de premsa per

mostrar als mitjans la seva indignació per
aquesta resolució judicial i han informat que
han presentat una queixa a l’oficina de la A.P.
acusant a la jutgessa de prevaricació i de no
fer cap mena de distinció ni valoració indi-
vidualitzada de cadascun dels acusats. 
A més a més ja s’està estudiant  d’emprendre
accions legals contra la jutgessa i s’estan
preparant els recursos davant de la Sala 3ª
de l’Audiència Provincial de Barcelona. 
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DETINGUTS UNES HORES O CITATS A COMISSARIA

Identifiquen i acusen diversos
joves estudiants pels fets 

d’El Corte Inglés i Portal de l’Àngel
BARCELONA.- Després d’una important campanya criminalitzadora, que ha tingut com a ‘leit
motiv’ el pernil expropiat que atacava un McDonalds de Portal de l’Àngel (fins i tot Al Jazeera
s’en feia ressó), dilluns 31 de març la policia nacional detenia durant 3 hores o citava a
declarar a un número encara per determinar de persones a les que acusa de robatori, desor-
dres públics, danys i atemptat a l’autoritat durant la manifestació d’estudiants contra la guer-
ra del passat dimecres. La policia diu haver-les identificats a través de les imatges emeses per
televisió, com les responsables de l’assalt al Corte Inglés de plaça Catalunya i les destrosses
que s’hi van produir en aquest i altres establiments privats i també públics.  
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L’ENCOBRIMENT INSTITUCIONAL DEL FEIXISME LEGITIMA L’ACTUACIÓ DE LA JUTGESSA

Sentència condemnatòria contra els acusats
pels fets de Sants el 12 d’octubre de 1999
Condemnades a un total de 34 anys de presó i a desorbitades multes i indemnitzacions. BARCELONA .- El passat dissabte dia 29 hi havia

convocada una manifestació per exigir l’allib-
erament dels segrestats per Garzón que
encara estaven en dependències judicials i
per exigir la fi de les tortures, la derogació de
la Lei Antiterrorista i per la llibertat de tots
els presos i preses. Aquesta manifestació
estava convocada per l’assemblea de suport
als segrestats per Garzón el passat febrer i
era la fi d’una campanya d’accions i mobil-
itzacions arreu de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. La manifestació va començar a les
19h a la plaça dels Països Catalans sota la vig-
ilància de quatre furgonetes d’antiavalots de
la Policia Nacional que no es van despegar de
la manifestació durant tot el recorregut. A
banda d’això, deu furgonetes més seguien a
la marxa pels carrers del voltant. 
La manifestació es va dirigir entre la crida de
les consignes de la convocatòria primer cap
a la Model, on es van llençar cohets i una
gran xiulada en suport als presos del peni-
tenciari. A l’arribar a la porta de la presó es
va fer un mural simulant les làpides dels dar-
rers morts a les presons catalanes i pintades
per tot el mur del recinte. Després, la marxa
va seguir pels carrers de l’Eixample fins al
monument dels “Caidos” del passeig Josep

Tarradelles, on es va fer un mural  i a l’està-
tua que hi ah a la confluència a amb el car-
rer Londres, a la que se li va posar una bossa
al cap i un cartell per denunciar la pràctica
de tortures a les dependències policials. La
manifestació volia acabar davant de la seu
del PP al carrer Urgell, però la forta presèn-
cia policial ho va impedir, i es va dirigi a la
plaça Francesc macià, on es va tallar el tràn-
sit rodat i es va llegir un manifest denun-
ciant aquesta operació dirigida pel jutge
Garzón. L’assemblea de suport va anunciar
que continuarien amb la seva tasca i denun-
ciant de manera més àmplia la campanya
repressiva i criminalitzadora envers als sec-
tors actius de l’àrea metropolitana.
Emilio surt en llibertat d’El Acebuche
El mateix dissabte dia 29 pr la tarda va
quedar en llibertat de la presó del Acebu-
che, a Almeria,  l’Emilio,  el darrer dels detin-
guts en aquesta operació orquestrada des
de l’Audiència Nacional, que ja portava un
mes i deu dies a la presó presvntiva a l’es-
pera de declarar davant dels jutjats, cosa
que va fer el passat dia 27 a Madrid. No s’ha
confirmat si hi hagut petició de fiança, com
en els altres casos, o quins són els càrrecs
que se l’imputen.          Contra-Infos 1/4/03  

L’ÚLTIM DELS DETINGUTS A ALMERIA, EMILIO, SURT AL CARRER

Un miler de persones es 
manifesten contra les últimes 

detencions de Garzón a Barcelona
“Llibertat Emilio, Prou tortures, Llibertat Presos i preses, Fora la llei Antiterrorista”

EMPRESONAMENT D’ANARQUISTES DE BARCELONA

VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL CONTRA LES PROTESTES ANTI-GUERRA

PRESENTACIÓ E L DIA 4 D’ABRIL A L’ESPAI OBERT

Guia Útil per a la transformació social 
BARCELONA .- El proper divendres es presentarà la nova Guia Útil 2003. Aquesta guia recull les
iniciatives que provenen de projectes sorgits de la pròpia autonomia del teixit associatiu,
l’objectiu és aconseguir que els diferents elements d’aquesta xarxa difusa es reconeguin com
a part del mateix teixit i que la Guia Útil en sigui una eina més. La presentació es farà diven-
dres 4 d’abril a l’Espai Obert les 20:00h (Blasco de Garay, 2. Metro Poble Sec). Fem córrer la
llavor de la transformació social. Per més informació: gui@moviments.info / 
<www.moviments.info> telèfon: 902 02 02 89                                          Contra-Infos 1/4/03

COL·LECTIUS I CONTRA-INFORMACIÓ

DIVENDRES 4 D’ABRIL A BARCELONA, 10H PLAÇA CATALUNYA

Bloqueig de la seu d’Hisenda
de BCN contra la Guerra



CATALUNYA .- Els espais permanents en contra
de la guerra que han aparegut principalment
a Barcelona durant els últims dies s’han extès
durant els últims dies fins al Maresme, amb
l’okupació de les seus d’Hisenda a les pobla-
cions d’Arenys de Mar i Mataró. Una vintena
de persones hi varen entrar simultàniament
durant el matí del dilluns, la intenció era
continuar allí indefinidament, animant a fer

noves okupacions d’oficines d’Hisenda i pro-
movent l’objecció fiscal. Dilluns a la nit, però,
i per ordre de la Conselleria d’Interior de la
Generalitat dues dotacions de mossos
d’esquadra els varen desallotjar. A Mataró
van anar-hi antiavalots que varen actuar amb
violència i agressivitat denunciada pels i les
tancades. A Arenys de Mar el desallotjament
va ser més tranquil i a l’exterior de l’edifici els

BARCELONA .- La jornada del 26 de març
començava amb una manifestació d’estudi-
ants a les 12 del migdia, però ja a les 11 cen-
tenars de persones esperaven al seu
començament. Passades les 12, la mani-
festació, que va aglutinar unes 30.000 per-
sones, va marxar pel carrer Pelai fins l’entra-
da de El Corte Inglés del carrer Fontanella.
Allà, un grup de persones va fer diverses
temptatives d’expropiació i la manifestació
va continuar pel Portal de l’Àngel, on es van
sabotejar un McDonald’s i un altre El Corte
Inglés. La marxa es va dividir en dos grups
grans, el primer d’ells va baixar per la Via
Laietana cap a la Delegació del Govern i el
segon va restar una estona més al Portal de
l’Àngel fins que va començar a baixar. Un cop
a la Delegació, on els manifestants es van
trobar amb l’acampada que encara perdura,
algunes persones van llençar tot tipus d’ob-
jectes a les furgons d’antidisturbis aparcades
al davant, i van trencar 15 vidres de les
finestres de l’edifici. Finalment, després d’es-
tar-se fins a les cinc de la tarda a la dele-
gació, un grup d’una seixantena de persones
va pujar novament per la Via laietana on la
policia els va dissoldre amb una càrrega.   
Per la tarda, més de 15.000 persones van
acudir amb espelmes a la Plaça Catalunya, on
la Plataforma Aturem la Guerra havia convo-
cat la gent per realitzar un enorme símbol de
la pau que va ocupar tot el cercle de la plaça.
A les 22 hores, una cassolada multitudinària i
enormement sorollosa, juntament amb les

pitades dels cotxes, va omplir el silenci dels
barris de la ciutat i de gairebé tots els
municipis de Catalunya. La cassolada va con-
tinuar passat el quart d’hora amb cercaviles
improvisades a diversos llocs i un gruix de
gent es va concentrar al Pla de Palau, d’on va
sortir una cercavila-cassolada cap a la Plaça
Sant Jaume i la Plaça Catalunya.
Continuen els actes contra la guerra
CATALUNYA .- Els dies següents, les cassolades
van continuar, així com les cercaviles impro-
visades, tot i que amb menys intensitat a
alguns barris i localitats. La nit de dijous la
cassolada es va estendre per València,
Saragossa i Madrid. També es van fer diver-
sos actes de boicot a productes que finan-
cen la guerra a diferents llocs de l’estat (con-
sulteu www.boicotpreventiu.org per saber
quins productes en formen part). Divendres
a les 12 del migdia, una marxa d’estudiants
sortia de la Plaça Cívica de la Universitat
Autònoma cap a la central de Televisió
Espanyola de Catalunya a Sant Cugat, amb
l’objectiu de denunciar la manipulació infor-
mativa que aquest i altres mitjans estan
duent sobre tot el que fa referència a la
guerra. El diumenge, unes 30.000 persones
van assistir al concert per la pau a l’avinguda
Maria Cristina. La Fura dels Baus, els
Comediants, diversos grups de música,
actors i actrius van amenitzar la pluja amb
actuacions, lectures de fragments d’autors
destacats, declaracions i comunicats.
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La Consulta contra la guerra
BARCELONA.-  Durant el cap de setmana, 273
localitats de l’estat (més de 220 a Catalunya)
van acollir la Consulta contra la guerra. A
Barcelona, hi havia nombroses urnes a cada
districte i la participació va ser molt alta. Els
resultats s’estan recomptant encara, però si
voleu saber els de les localitats on ja han
estat comptabilitzats, podeu veure-ho a
www.consultaguerra.org.
Vaga i manifestacions 
d’estudiants a tota Catalunya
CATALUNYA .- La jornada de vaga començava a
les 11 amb l’aturada de classes a totes les fac-
ultats, convocada per la Plataforma Aturem la
Guerra Universitats. A Barcelona, una multi-
tudinària manifestació universitària sortia
amb retard, passada la una del mitgdia, de la
Plaça Universitat. Estudiants de la UAB, la UB,
la UPC, així com gent de les diferents acam-
pades de la ciutat i altres persones, van
marxar pels carrers Pelai, Fontanella i Via
Laietana. La manifestació va recórrer els car-
rers del centre de manera festiva i no es van
realitzar accions de boicot a les diveres multi-
nacionals i empreses que participen del nego-
ci guerrer, ja que totes les seves   sucursals
estaven amb les persianes baixades. Furgones
d’antiavalots defenmien el pas cap al Portal
de l’Àngel i les sucursals del McDonald’s i El
Corte Inglés. A la meitat de la manifestació,
un grup d’estudiants van fer fora membres del
MSR (Moviment Social Republicà), una organ-
ització d’ultradreta que portava una pancarta

amb “guerra a la guerra”, utlilitzant un cop més
una frase ambigua per poder inflitrar-se a la
marxa. La manifestació, que va reunir unes
50.000 persones, va acabar a Pla de Palau. Un
cop allà, un grup d’estudiants va aixecar un
mur amb maons de cartró davant la Delegació
del Govern, mentre que molts altres es con-
centraven davant la Facultat de Nàutica de la
UPC des d’on es llegia un manifest i les difer-
ents convocatòries. A Girona, 3.000 estudi-
ants universitaris, de secundària i professors
sortien al carrer en cotra de la guerra en el
mateix context d’una vaga general estudiantil.
La marxa acabava davant la Subdelegació de
Govern de la ciutat.
La policia pren el castell de Monjuic
Barcelona. - Unes 1500 persones convocades
per la facultat de ciències de la comunicació
de la UAB, han participat la tarda de dimarts
1 d'abril en un acte contra la guerra que va
intentar marxar sobre el castell de Montjuic.
Un important contingent d'antiavalots, amb
el suport de nombrosos policies de paisà, va
barrar el pas als i les manifestants i va pren-
dre literalment els accesos a la muntanya i al
castell. A l'alçada del cordó policial es va lle-
gir un comunicat contra la guerra en el que
es convocava a tothom a la vaga general del
proper 10 d'abril, també es va fer un minut
de silenci en record de totes les persones
assassinades pel feixisme a l'interior de la
fortalesa durant la repressió franquista i per
les que avui són massacrades a l'Iraq en nom
de la llibertat.                Contra-Infos 1/4/03

BARCELONA .- “A mitjans del mes de març a tres
persones més els ha arribat la petició del Sr.
Víctor Alegret Teijeiro. Les acusacions són:
- Delicte de desordres públics equivalents a
un any i sis mesos de presó.
- Delicte de danys amb pena multa de dotze
mesos de quota diària de 10 euros o sis
mesos de presó.
- Delicte d’atemptat a agents de l’autoritat,
tres anys i un dia de presó.
Encara hi ha més ja que la Caixa de
Catalunya demana una indemnització que
encara a de taxar, però que es calcula que
pot ser d’uns 66.680 euros.
Aquestes persones estan a espera de judici.
Des de la campanya de recolzament s’ex-
igeix la retirada de tots els càrrecs i també
de la denuncia de la Caixa de Catalunya. En
un moment en que la repressió s’estén cada

cop més, fem una crida generalitzada a
tothom que es senti exclòs/a, reprimit ...a
mobilitzar-se i solidaritzar-se.
PRÒXIMES CONVOCATÒRIES :
Dilluns 7 d’abril col·lapsem la línia de telèfon
de la Caixa de Catalunya de les 10:00h fins a
les 13:00h. El número és 93 4845000
Dimarts 8 d’abril col·lapsem el fax durant el
mateix horari. Els números són 93 4844958 /
93 4845590 / 934845314. Trobareu un model
de fax als diferents CSO o pots escriure tu
mateix el teu model demanant la retirada
dels càrrecs i de l’indemnització.
Dimecres 9 d’abril CONCENTRACIÓ davant
la seu central de la Caixa Catalunya a les
13:00h (Av. Catedral).
PER MÉS INFORMACIÓ I CONTACTES : www.sindo-
minio.net/encausados20J”

encausados20J@sindominio.net 1/4/03

Més sobre el judici contra l’Ateneu de Korneyà
CORNELLÀ /BAIX LLOBREGAT .- “La titular del Jutjat d’Instrucció núm.3 de Cornellà, Berta Pellicer,
encarregada del judici contra l’Ateneu, ha rebutjat l’escrit d’oposició a l’execució provisional
de la sentència de desallotjament dictada al desembre passat. Per la qual cosa estem esper-
ant dia i hora del llançament. Una vegada més la justícia  s’alía amb els interessos especulatius
i decideix executar el desallotjament sense importar-li que hàgim posat una denúncia per a
impugnar el contracte de compravenda de la casa i que tinguem un recurs en l’Audiència
Provincial. Això per no parlar d’enderrocar un centre social autogestionat que conta amb 16
anys de vida i que una desena de persones es quedi sense habitatge. Nosaltres per la nostra
banda seguirem resistint enfront d’aquesta agressió per tots els mitjans possibles i contin-
uarem desenvolupant les activitats previstes del centre social per a aquests dies. 
Informar així mateix de l’actualització i redisseny de la pàgina Web del Ateneu: www.sindo-
minio.net/ateneucornella/ en la qual podreu anar trobant la informació més recent sobre
aquest procés judicial, pròximes convocatòries contra el desallotjament i les activitats que
realitzem en el centre. DE L’ATENEU NO MARXEM, US ESPEREM. RESISTÈNCIA SEMPRE.”  

Ateneu de Cornellà 1/4/03 

Protesta al carrer massiva i permanent
La cassolada s’estrena a Catalunya com una forma espontànea i contundent d’espresar el rebuig a la guerra.

Informatius de City Tv eliminats
BARCELONA.- La direcció de la televisió de l’Àrea Metropolitana City Tv, que pertany al Grupo
Godó, ha decidit eliminar de la programació de l’emisora els serveis informatius, tant en la
seva edició del migdia com a la del vespre, deixant sense feina a tota la redacció d’una vin-
tena de persones que els editava. Sembla que la decisió ha estat fruit del que es coneix com
“matar mosques a canonades”. A alguns directius del Grupo Godó no els agradava la línea
editorial del CityNotícies, massa radical pel seu gust, i per no encetar un escàndol d’acomi-
adaments de periodistes i col·locació d’altres més fidels a la línea ideològica de l’emisora,
han decidit eliminar el problema d’arrel eliminant aquests serveis informatius. 
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REPRESSIÓ CONTRA LA VAGA GENERAL

Campanya de recolzament als 
encausats de la vaga general del 20-J

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

MANIPULACIÓALS MITJANS

DESALLOTJAMENT A LES SEUS D’HISENDA DE MATARÓ I ARENYS

Els espais alliberats contra la 
guerra proliferen a edificis i places
Les tres acampades i l’okupació del Cine Colón continuen.

esperaven una cinquantena de persones per
donar-los suport. 
Les acampades creixen i s’omplen d’activitat
Mentrestant les 3 acampades situades a la
plaça Francesc Macià, el Pla de Palau i la
plaça Sant Jaume continuen amb activitat i
amb creixement de persones que hi par-
ticipen tant durant el dia com durant la nit.
A la plaça Sant Jaume, però corren rumors
de desallotjament, ja que l’ajuntament els va
pressionar perquè es moguessin a un altre
espai menys vistós, proposició que varen
rebutjar. Alguns actes oficials que s’havien
de fer tant a l’Ajuntament com a la
Generalitat durant els últims dies han estat
suspesos per la proximitat de l’acampada en
contra de la guerra. Conviden a tothom a

sumar-se a les acampades i a participar de
les seves activitats diàries. 
El Cinema Colón contra la guerra
L’okupació d’aquest cinema del carrer Arc
del Teatre 58 de Barcelona, que és enmig
d’un procés urbanístic especulatiu en mans
de la immobiliària Ibusa (que presideix el
membre del PP, Eduardo Bueno Ferrer) ha
arribat ja als seus primers 10 dies. Fins al
proper 7 d’abril ja han programat activitats
diàries i continuen amb les feines de reha-
bilitació. També han rebut la visita de policia
de paisà, de representants dels propietaris i
de cotxes patrulla de la policia nacional.
Han estat denunciats i són a l’espera de com
es desenvolupa el procés judicial. 
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>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 Dissabte 5 Diumenge 6 Dilluns 7 Dimarts 8

Tornen les temperatures d’hivern. Baixada molt forta a partir de dijous al matí. Els vents
bufaran forts de Gregal i Tramuntana. Algún ruixat dijous i pluges a partir de dimarts vinent. 

DIUMENGE 6 D’ABRIL A BARCELONA, 12H PLAÇA UNIVERSITAT

Manifestació contra el PHN

LLUITA VEÏNAL CONTRA L’ESPECULACIÓ

La massificació a la presó de Villena obliga als presos a dormir a terra
ALACANT/PAÍS VALENCIÀ.- La presó de Villena (Alacant) amb capacitat per a 723 presos alberga a
uns 1140 reclusos, els quals es veuen obligats a dormir a terra a causa de la massificació que
sofreix la presó. Institucions penitenciàries a justificat aquest tracte vexatori als presos
al·legant que l’increment de judicis ràpids a disparat l’ingrés de persones en el món peniten-
ciari, aquesta presó que va ser inaugurada fa 9 mesos ja està saturada igual que la resta de
presons de la comunitat valenciana. Als presos no se’ls ha proporcionat ni un matalàs per a
poder dormir amb dignitat degut al fet que les cel·les de Villena estan habilitades per a una
sola persona i aquest augment de empresonament fa que diversos reclusos hagin de dormir i
compartir cel·la amb altres persones, fent l’estada a la presó, molt mes difícil del que ja suposa. 

Contra-Infos València 1/4/03

SANTS .- El passat dijous dia 27 més de 800
persones van recórrer els carrers del barri de
Sants convocats per la Plataforma Veïnal
contra l’Especulació per denunciar la política
urbanística de l’Ajuntament a diferents punts
de la ciutat. Dintre de la lògica de les convo-
catòries d’aquesta plataforma, que vol con-
vocar manifestacions a tots els barris afectats
per P.E.R.I.s, aquesta vegada les reivindica-
cions es van centrar en l’ampliació de Sants-
Estació i la construcció de grans centres com-
ercials al barri, el calaix de les vies, la manca
d’espais per joves i els desallotjaments de
centres socials okupats, la construcció de
blocs de pisos on hi havia d’haver equipa-
ments a la plaça Cerdà, per la construcció de
gratacels als antics quarters de Lepanto que
seran una futura ciutat judicial. 
La manifestació estava convocada a les set
de la tarda i hi va venir gent de Poblenou,
afectats de la Trinitat, per l’Ecoparc, el Forat
de la Vergonya, i altres grups de veïns. La
manifestació va començar amb una acció en
la qual es va pintar els carrers colindants
delimitant fins on arriba l’ampliació de
l’estació de Sants, on hi volen construir un
centre comercial per després recórrer  la

rambla de Sant Antoni, on es va denunciar el
paper de les immobiliàries en les polítiques
especulatives, fins arribar a la plaça de Sants
on es va llegir un comunicat contra la con-
strucció del calaix de les Vies i es va despen-
jar una pancarta amb aquest motiu. La mani-
festació va continuar fins a Sant Medir on
també es va despenjar una pancarta contra
la política urbanística de l’Ajuntament i es va
fer un mural reivindicatiu. La manifestació va
acabar baixant per la nova rambla de Badal
fins a tallar el trànsit durant més de vint min-
uts a la plaça Cerdà on els veïns afectats de
la zona van llegir un comunicat i es va
desconvocar davant dels quarters de
Lepanto on es va denunciar la intenció de
l’Ajuntament de construir la nova ciutat judi-
cial sense respectar les reivindicacions dels
veïns de la zona demanant equipaments a
base de gratacels. 
Els convocants de la manifestació van valo-
rar molt satisfactòriament la mobilització i
diuen que va servir per a què molt veïns del
barri prenguessin consciència de que la
política urbanística de l’Ajuntament té en
compte tot excepte el que demana la pròpia
gent dels barris.            Contra-Infos 1/4/03

TORREJÓN , ROTA, MORÓN , 
SARAGOSSA , LOS LLANOS I SAN JAVIER

Marxes massives 
contra l’ús de les 
bases militars ianquis
ESTAT ESPANYOL.- Milers de persones van
tornar a protestar contra la guerra a l’Iraq, la
posició bel·licista del govern i la cessió de
les bases militars de l’Estat espanyol a les
tropes dels EUA, fent marxes fins a les bases
militars de Torrejón, Rota, Morón,
Saragossa, Los Llanos i San Javier. A Cadis,
prop de 70000 persones van anar des de
Puerto de Santa Maria fins la base militar de
Rota en una marxa que va finalitzar amb la
cançó “Imagine”, de John Lennon, interpre-
tada en anglès y en àrab.
A Madrid, més d’un miler de persones van
recórrer els 12 quilòmetres que separen el
barri de Canillejas de la base de Torrejón de
Ardoz sota el lema: “Muevete por la paz” que
va acabar amb la lectura d’un manifest contra
la guerra i la desinformació que està patint la
població. A Saragossa, unes 10000 persones
també van marxar 4 quilòmetres fins a la
base aèria, fortament vigilada per cordons de
la policia militar i de la guàrdia civil. 
A València, la Campanya Ciutadana contra la
Base de l’OTAN va organitzar una inspecció
ciutadana de la base militar de Bétera (Camp
de Túria). Els “inspectors” van aconseguir
accedir a l’interior del perímetre de la base.
Però la Guardia Civil els va aturar i els va
mantenir retinguts durant una hora i mitja. 
A Albacete, a la base aèria de Los Llanos,
més de dos-cents manifestants van arribar
també demanant que l’instal·lació no par-
ticipés “ni per activa ni per passiva, a l’in-
vasió de l’Iraq”, i fent un minut de silenci per
les víctimes de la guerra.
A Múrcia, prop de 5000 persones van par-
ticipar també a la marxa contra l’ús de la
base aèria de San Javier a la guerra de l’Iraq.
A Sevilla també es va realitzar una marxa
fins a la base militar de Morón. 
A Àvila es van concentrar al costat de la
muralla unes tres-centes persones que van
fer un minut de silenci per les víctimes de la
guerra. A Segòvia, també van haver-hi con-
centracions escoltant lectures que feien
referència a la Pau d’autors com Pablo
Neruda o Rigoberta Menchú.

Contra-Infos 1/4/03

VIC/OSONA .- "No ha canviat res. Tot contin-
ua igual que abans i Pascual l'únic que ha fet
és un anunci mediàtic per intentar calmar
els ànims". Amb aquestes paraules la Unió
de Pagesos (UP) feia a Vic una crida a con-
tinuar amb el boicot als productes del grup
Leche Pascual. Prop de 200 es van concen-
trar davant l'empresa Letel de Vic el dime-
cres 26 per tal de denunciar l'actitud "pre-
potent" de la indústria làctia que, a base
d'abaixar el preu que paga als productors,
està posant contra les cordes el futur del
sector lleter català.
Durant la concentració, es va tornar a repe-
tir quina és la proposta "de mínims" que la
UP fa a la indústria lletera: que no s'abaixi
dues pessetes (poc més d'un cèntim d'euro)
el litre de llet, "tal com han anunciat que
farien aprofitant l'afer Pascual"; que a partir
del setembre els preus comencin a pujar; i
que tota la llet que compra la indústria es
declari per acabar amb la llet negra (la que
es ven fora de quota). Es va acusar les
indústries làcties de pactar els preus al
marge dels productors i la UP demanarà al
Tribunal de la Competència que investigui
el cas. La concentració de Vic es va acabar
amb una botifarrada popular. Just abans, els
ramaders van entregar una carta al cap de la
planta de Letel a Vic, Jaume Vila, explicant-
li els motius i les demandes de la protesta. 
Més mobilitzacions
Letel, com passa amb gairebé totes les
indústries làcties catalanes, compta amb
una majoria de capital estranger. La de Vic va
ser la segona mobilització convocada per la
UP en una setmana, després que dimecres

Vaga de fam de Diego Sánchez
MADRID .- El pres polític català Diego Sánchez va realitzar una vaga de fam el dilluns 24 i el
dimarts 25 juntament amb els altres presos polítics del seu mòdul com a protesta pel manten-
iment a presó del pres polític basc Bautista Barandalla, qui pateix una malaltia molt greu.

Comitè de suport a en Diego Sànchez 26/3/03

LA PLATAFORMA VEÏNAL CONTRA L’ESPECULACIÓ ES MANIFESTA

Més de 800 persones recorren
Sants exigint un canvi en la política

urbanística de l’Ajuntament

LLUITA CONTRA LES PRESONS

MARXES CONTRA LA GUERRA

200 ramaders es manifesten 
davant l'empresa Letel de Vic

El Boicot a Pascual continua i es preparen noves accions
el 15 d'abril a Madrid si no s'arriba a un acord del preu.

LA PAGESIA EN LLUITA

passat el sindicat acudís a la seu de Danone
a Parets del Vallès. Aquest divendres hi ha
prevista una nova reunió entre productors i
indústria làctia i, "si la indústia no mou fitxa",
des de la UP ja avancen que el 15 d'abril es

farà una gran manifestació a nivell estatal
davant la seu del ministeri d'Agricultura.
D'altra banda, els ramaders catalans que
venien llet a Pascual continuen sense saber
res de l'empresa làctia espanyola tot i que ja
fa 15 dies que aquesta va anunciar que
tornaria a comprar llet catalana. Agustí Prat,
president de l'Associació de Vaquers
d'Osona (on Pascual comprava el 40% de la
llet catalana), remarca que "ningú ens ha dit
res de res" i, a més, es mostra molt escèptic
respecte al futur de la planta que Pascual ha
anunciat que vol ubicar a Catalunya.

Contra-Infos Osona 31/3/03

PRESOS I PRESES EN LLUITA


