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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

El nombre de militars nord-americans i britànics morts a l’Iraq des del suposat final de la guerra ja sobrepassa els 140. Per primer cop les televisions d’Estats Units han informat d’aquesta situació però molt secundàriament.

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

TORÀ/LA SEGARRA.- “Des que els tres joves de
Torà, detinguts i empresonats sota la Llei
Antiterrorista, van ser deixats en llibertat sota
fiança, sembla ser que el suport i la solidaritat
envers a ells s’hagi acabat i que el seu cas ja
estigui tancat. Això no és cert i aquests tres
joves s’enfronten a unes acusacions molt greus
que comportaran un possible judici i qui sap si
un posterior empresonament. Per això,
l’Assemblea de Solidaritat amb els Detinguts
de Torà ha continuat reunint-se, com ho esta-
va fent des del seu empresonament, i està tre-
ballant en una nova campanya demanant la
seva absolució de la que ben aviat hi haurà
nous cartells, adhesius, samarretes,... També, i
per que no volem que tot caigui en l’oblit,
s’està preparant una Jornada Antirrepressiva
que es realitzarà al poble de Torà el 25 d’oc-
tubre. Aquesta jornada té l’objectiu de sensi-
bilitzar sobre els muntatges, la repressió, la
tortura, ..., d’evitar que el cas dels detinguts de
Torà, entre d’altres, caiguin en l’oblit i de ser

una font de beneficis pels detinguts de Torà i
també per altres col·lectius i entitats de l’àm-
bit antirepressiu. En motiu d’aquesta jornada
volem el vostre suport i solidaritat per a dur -
les a terme i per això hem engegat una cam-
panya d’adhesions que té com a finalitat donar
suport als companys de Torà i agraïr a tots els
col·lectius, organitzacions, entitats i persones
que han donat suport a aquest cas. Per
adherir-vos a la campanya podeu fer-nos ho
saber escrivint a aap@imeil.org o trucant a
619 97 15 07  dient el nom del col·lectiu, enti-
tat o organització abans del 15 de setembre. Si
hi ha persones interessades en col·laborar en
l’organització de la jornada o en d’altres coses,
també podeu posar-vos en contacte amb nos-
altres a l’anterior adreça de correu electrònic
i/o telèfon. A la vegada també volem recor-
dar-vos que hi ha un compte corrent de
suport amb els detinguts de Torà 2013 0034 19
0200577107.”              Assemblea de Solidaritat 

amb els Detinguts de Torà 24/8/03

UNA DE LES FESTES MAJORS MÉS CONCORREGUDES DELS ÚLTIMS ANYS

Manifestació contra les forces policials
durant la festa major de la vila de Gràcia

Els espais alternatius reuneixen a milers de persones durant 10 dies.

INDYMEDIA ELIMINA LES DADES

Un suposat membre
d’España 2000 difón 
telèfons particulars de
membres de moviments
socials de Barcelona,
València i Madrid 
BARCELONA.- El migdia del 26 d’agost algú va
publicar a Indymedia Barcelona el telèfon
particular d’un suposat fatxa anomenat Viria-
to i que pertany a l’organització ultradretana
de València, España 2000. En pocs minuts els
membres d’Indymedia varen eliminar aquest
telèfon, ja que segons ells mateixos han man-
ifestat diverses vegades, l’única censura que
existeix en aquest mitjà és la relativa a dades
personals com telèfons, adreces, etc...
Després d’haver esborrat aquest telèfon, una
nota signada per DPS-España 2000 apareixia
publicada sota el títol “Números de Teléfono
de Guarros” i amb el contingut d’una llista de
23 telèfons particulars de persones suposa-
dament pertanyents a col·lectius anarquis-
tes, independentistes, antiglobalització, en
defensa dels immigrants, lluites populars,
etc... La nota finalitzava amb una amenaça lit-
eral: “No nos toqueis los huevos... por vues-
tro bien”. Des d’Indymedia també es va actu-
ar amb rapidesa eliminant la nota en breus
minuts. Sembla ser que no es tracta d’un ac-
cés a dades confidencials a través de la poli-
cia, ja que segons hem pogut constatar, la
gran majoria dels telèfons han estat utilitzats
algún cop públicament per convocar actes o
com a telèfon de contacte amb la premsa.
Això sí, denota un exhaustiu seguiment i el
conseqüent arxiu de dades per part d’alguns
individus de l’ultradreta pel que fa a les acti-
vitats organitzades per membres de movi-
ment socials d’arreu de l’Estat espanyol.  

Contra-Infos 24/8/03

GRÀCIA .- En el marc de les festes majors de la
vila de Gràcia, tingué lloc el passat diven-
dres 22 d’agost al vespre la ja tradicional
manifestació en contra de les forces poli-
cials. La protesta va ser convocada per di-
verses entitats i organitzacions gracienques:
La Torna, La Barraqueta, Vocalia de Joves de
l’Associació de Veïns i Veïnes, l’Assemblea de
Joves i Endavant, i va voler denunciar la
repressió que aquest darrer any van patir les
lluites populars als Països Catalans, tant pels
cossos repressius de l’Estat com pels Mossos
d’Esquadra. Durant la marxa, es cridaren
consignes contra la repressió i la presència
de les forces d’ocupació, contra la tortura i
l’aplicació cada vegada més generalitzada
de la legislació “antiterrorista” o contra els
desallotjaments, entre altres.
Diverses furgonetes i agents antiavalots de la
policia eren davant de la comissaria de la
plaça Lesseps quan la marxa passà per allí, tot
impedint-ne el pas. Finalment es varen posar
a un costat i la protesta va seguir fins a la
plaça del Diamant, on es llegí un comunicat i
es finalitzà l’acte amb el cant dels Segadors,
moment en què dos nois amb la cara tapada
cremaren una bandera espanyola.
Finalitzen les millors festes
Enguany, les festes majors de la vila de
Gràcia han estat segons diverses fonts les
millors, més massives i participatives de les
que s’han fet fins ara des d’un punt de vista
alternatiu. La plaça del Diamant, amb un
cartell de festes que atreia la presència de
milers de persones cada nit, va saber combi-
nar la massivitat amb actes reivindicatius i
amb missatges contundents referents a
diferents àmbits de lluita social i popular.

Tot plegat amb les dificultats d’haver de
pagar les despeses i treure beneficis per
donar als pots de solidaritat amb els presos
de Torà i València, a partir d’uns migrats
ingressos com a conseqüència de la presèn-
cia de desenes de “llauners” que rebentaven
preus de la beguda a la mateixa plaça. 
A la plaça Joanic també hi varen ser presents
les reivindicacions i l’autogestió de les festes,
que sota pancartes de rebuig al Fòrum 2004,
en defensa dels espais okupats com Les Naus
o la Kasa de la Muntanya o de solidaritat
amb els presos de València i Salònica, varen
acollir els concerts, xerrades i passis de
vídeo. Altres actes al carrer, com els concerts
espontanis a la plaça de la Revolució o els
actes organitzats a la plaça del Nord en el
context de la Trobada israeliano-palestina
que ha tingut lloc a Les Naus durant tots
aquests dies han dinamitzat i millorat encara
més la pluralitat festiva als carrers de Gràcia. 

Contra-Infos 26/8/03

A LLINARS DEL VALLÈS , MANRESA , EL BARRI DE VALLCARCA I VILAFRANCA DEL PENEDÈS TAMBÉ

Les festes alternatives de Sants prenen el relleu a les de Gràcia  
CATALUNYA.- Després del toc de sortida donat per Gràcia a aquest
període més popular de festes majors alternatives, aquesta set-
mana les festes de Sants agafen el relleu. El dimarts al vespre arren-
quen 5 dies de festes amb la lectura del pregó a les 10 del vespre.
De dimarts 26 a dissabte 30 d’agost hi podrem trobar concursos
gastronòmics (truites i paelles, els dies 27 i 30 respectivament) i de
carretons autoconstruïts el dia 30. Xerrades en defensa del català i
de suport a la lluita vers la construcció del pantà d’Itoitz. Sessions
de teatre, poesia i espectacles diversos el dia 27 al vespre. I evi-
dentment, concerts per a tots els gustos: El dia 26 Jóvenes
Flamencos i punxa-discos amb Strangelove, A10E i Fusters. El dia 28

Pomada i La Kaina. El divendres concert amb Arrós Caldós, Pirat
Sound Sistema, Skarnio i Likidillo. I per tancar les festes: Irakunda,
El Oso Yonki, Pregó, Ràbia Positiva i Sagarroi. Recordeu també que
el cercacarrers serà el dijous 28 al vespre, amanit amb la presència
de la txaranga galega Terça Feira. 
Més festes arreu de comarques
Aquesta setmana també tenen lloc les festes alternatives de
Vilafranca del Penedès, les de Llinars del Vallès i les de Manresa. La
setmana vinent arribaran les del barri de Vallcarca de Barcelona i les
de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.        Contra-Infos 26/8/03

ANTIFEIXISMELA LLUITA DELS JOVES DE TORÀ

EL 25 D’OCTUBRE CONVOQUEN A TOTHOM A LA VILA DE LA SEGARRA

A Torà convoquen una jornada per exigir 
l’absolució dels 3 joves empresonats enguany

Tallen la carretera
de Palau Saverdera
contra la seva
macroampliació
PALAU SAVERDERA/ALT EMPORDÀ.- El matí del 16
d’agost, activistes de la Plataforma Salvem
l’Empordà, van fer tres talls de circulació de
dos minuts de durada cadascún a la car-
retera de Palau Saverdera, per tal de protes-
tar davant del projecte de macroampliació
d’aquesta infraestructura que danyaria
greument el connector ecològic entre el
Cap de Creus i els Aiguamolls. Durant els
talls es van repartir fulls informatius i la
“fauna salvatge de la zona” (formada per
membres del grup d’acció disfressats de
conills i porcs senglars) aprofitaven per
creuar la carretera sense ser trepitjats. En
els fulls informatius es reclama que es com-
pleixi amb la Llei, és a dir, que es protegeix-
in els connectors biològics i paisatgístics
entre els parcs naturals del Cap de Creus i
del Aiguamolls de l’Empordà i es denuncia
que el Govern de la Generalitat,  es burla
del Parlament de Catalunya, i no fa cas dels
requeriments i resolucions del Parlament i a
més no aprova el Pla especial de protecció
dels connectors biològics i paisatgístics
entre aquests dos parcs naturals. 

Salvem-Emporda.org + 
Contra-Infos 16/8/03

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS



DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

PRESOS I PRESES EN LLUITA

EL FET COINCIDEIX AMB ALTRES AGRESSIONS FEIXISTES

Pinten els rètols del DALP a Vic
VIC/OSONA .- En arribar al despatx de DALP a Vic, situat a la Plaça Major, es van adonar que els tres rètols de l’entrada que els identifiquen
com a advocats estaven completament tapats amb pintura blanca, de tipus “spray”. No és la primera vegada que aquest despatx d’advo-
cats pateix agressions semblants, és per això que des del Despatx d’Assesorament Laboral i Popular (DALP) volen precisar que l’any 2000
ja es va produir una agressió semblant quan en aquells moments s’estava preparant una querella contra Josep Anglada i Rius de la
Plataforma Vigatana (després Plataforma per Catalunya) pel seu caràcter racista i xenòfob. Actualment es dóna el cas que, durant la mati-
nada del dia 4 d’agost de 2003, a la nit, també van patir una agressió semblant al restaurant El Trabuc, al carrer de Gurb, de Vic, els
responsables del qual són membres coneguts del Casal Independentista “Manuel Viusà”. Des del DALP s’exigeix que s’investiguin els fets
denunciats i que es disposi el que calgui per tal d’identificar l’autor o autors dels danys causats, de manera que, previs els tràmits adients,
se’ls jutgi i condemni com mereixen. Podeu solidaritzar-vos i adherir-vos a la denúncia presentada per aquest col.lectiu donant el vostre
nom complet i número de document d’identitat al correu electrònic: <defensadigna@llibertat.com>                 DALP + Contra-Infos 20/8/03

EMPAPEREN UNA MÀQUINA QUE CONSTRUEIX

IL·LEGALMENT UNA MACROGRANJA

Actuen contra la 
macrogranja de Rabós 
RABÓS/ALT EMPORDÀ.- El dissabte 23 d’agost al matí, el grup d’accions
directes de Salvem l’Empordà ha empaperat una màquina d’obres
que estava construint la macrogranja de porcs de Rabós. Després
d’empaperar-la s’hi ha posat un “segell” i una direcció postal (cap a
l’ajuntament de Rabós) per enviar-la cap als responsables. 
Amb aquesta acció simbòlica s’ha volgut expressar el nostre rebuig
a la construcció de la macrogranja tot i que està en un procés judi-
cial en curs. Des de fa unes setmanes les màquines han començat a
treballar de valent a la zona on està projectada la macrogranja de
5000 porcs. Una granja, que la plataforma cívica Salvem l’Empordà
ha portat als tribunals, davant l’aprovació definitiva del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Sembla inversemblant que mentre un projecte es troba per decidir
en un contenciós administratiu tribunal, els promotors tirin enda-
vant amb l’activitat.
Demanem que s’apliquin les mesures cautelars sol·licitades a la jut-
gessa corresponent per tal d’evitar la política tan habitual de fets
consumats, de terra cremada, de país de fireta. Un cop hi hagi sen-
tència del tribunal, en cas que sigui desfavorables a la granja, es fa
molt difícil tirar al terra un projecte ja consolidat. Per això
demanem per coherència i principi de precaució les mesures que
aturin el projecte.                                Salvem-emporda.org 24/8/03

RECULLEN FIRMES A BLANES CONTRA

ELS PROJECTES URBANÍSTICS D E LA ZONA

Netejada Popular a Cala Banys
LLORET/LA SELVA.- El 17 d’Agost SOS Lloret va organitzar una nete-
jada popular a Cala Banys i a la tarda es va dirigir cap a Blanes per
muntar una paradeta juntament amb els amics d’aquesta
població, “Salvem Pinya de Rosa” i la plataforma Planacuma de
Maçanet. L’acte a Cala Banys va ser molt positiu. Assistíren una
cinquantena de persones, membres de l’associació i gent volun-
tària del poble que es preocupa per l’entorn. Tot i el gran xàfec
que  va caure es va poder recollir un munt de brossa. A més va
servir per apreciar l’entorn de Cala Banys i descobrir-ne alguns
detalls.  A la tarda a Blanes es van recollir un munt de firmes i
s’informà a les persones interessades sobre l’estat actual de les
zones en perill que hi ha a Lloret. La plataforma Planacuma va
muntar una petita carpa amb informació sobre el parc temàtic
de la música del qual en volen evitar la seva construcció, ja que
acabaria amb la l’activitat de pagesia que queda al poble, entre
d’altres coses. També la Plataforma “Salvem Pinya de Rosa” va
exposar a la seva parada diversa informació sobre Pinya de Rosa.
S’ha de dir que SOS Lloret, entitat ciutadana absolutament
deslligada de qualsevol formació política, va presentar-se públi-
cament fa unes dues setmanes, aixecant una forta expectació
entre la població i aconseguint el suport d’una gran part dels
lloretencs de cara a les seves propostes. Des de llavors, ja han
aconseguit 2.000 signatures de ciutadans que s’oposen als pro-
jectes d’urbanització de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona
i la campanya no ha fet res més que començar.  

Soslloret.org + Contra-Infos 19/8/03

QUITO/EQUADOR.- Segons l’OCP, la setmana
passada es va concloure la construcció de
l’Oleoducte de Crus Pesats. No obstant això,
l’obra no està acabada, només es conclou la
part que li interessa al consorci, és a dir la
qual li permet transportar el cru el més aviat
possible. L’OCP ha estat construït amb massa
presa. No presenta les condicions mínimes
necessàries per a garantir la seguretat de la
població i la conservació del medi ambient.
¿Pot el president dels equatorians donar el
vistiplau a un consorci que fuig de les seves
responsabilitats, que roba i enganya als equa-
torians? ¿Es pot segellar d’or ‘l’últim punt de
la construcció’ mentre, en altres tants llocs
es segueix desenterrant l’oleoducte per a
corregir els errors de construcció o per a
reparar els mals ja existents? De fet, si bé
l’oleoducte està soldat i enterrat, es segueix
treballant en el dret de via, la qual cosa no
correspon a una obra acabada. En diversos
llocs, com en El Reventador, l’OCP tot just
enterrat va tornar a aparèixer a la superfície.
En d’altres llocs, la dolenta remodelació del
terreny segueix interrompent el curs dels
rierols i les famílies que van perdre la seva
font d’aigua amb la construcció, mai van
tornar a recuperar-la. En general, la ‘reveg-
etació’ amb espècies nadives de les àrees
protegides i dels terrenys privats no és més
que una llegenda. De fet, en la majoria de la
ruta només es va intentar sembrar gramínies,
de les quals la majoria va morir a poques set-
manes de ser plantades. I així va quedar el
dret de via, en molts llocs nu i subjecte a

l’erosió, i en altres cobert de males herbes i
vegetació típica d’àrees degradades. L’OCP
té responsabilitat per la destrucció de vies i
ponts a causa del pas incessant de camions i
maquinàries pesades al llarg dels 503
quilòmetres. Aquest fet no preocupa ni a
l’OCP, ni a les autoritats, que no han fet res
per a arreglar aquesta situació. Tampoc es
van preocupar per les nombroses negligèn-
cies ocorregudes durant la construcció i no
resoltes fins a la data, com la pèrdua de
material radioactiu al riu Quinindé, la mort
voluntària o accidental de més de dues
desenes dels seus treballadors, la contami-
nació de la Llacuna de Papallacta amb els
seus impactes sobre l’aigua de Quito, etc. A
tot el llarg de la ruta, tampoc estan con-
closos els tractes amb els afectats i amb els
Municipis. En Sucumbíos, la Xarxa Amazó-
nica per la Vida, que agrupa a més de 250
famílies afectades pel pas de l’OCP, segueix
reclamant unes justes indemnitzacions que
tinguin en compte els impactes de la con-
strucció no contemplats en els contractes. a
Quijos, l’associació Units Som Més, que agru-
pa a 255 socis, va presentar una demanda
contra l’OCP basant-se en la Llei de Gestió
ambiental. A Mindo, Acció per la Vida va
interposar una demanda en contra de l’OCP
per violació dels drets privats contemplats
en la Constitució (Art. 23, 86,87,89 i 91), així
com de diversos articles del Codi Civil i
normes de la Llei Forestal i de Conservació
d’àrees naturals i de vida silvestre. 

Acció Ecològica + Contra-Infos 26/8/03

Vaga de fam a la Model
en protesta pel FIES

LA MODEL/BARCELONA .- “José Antonio López
Cabrera, company pres al primer grau del C.P.
La Model de Barcelona, es troba en vaga de
fam, de txapeo i d’higiene des del 18 d’agost,
reivindicant els tres punts: Ni FIES, Ni disper-
sió, Ni malalts a la presó. Per la llibertat per
als quals duen complerts 20 anys, i en soli-
daritat amb Óscar Díaz Manso i la seva com-
panya Ester, a qui li neguen el trasllat,
després de la mort del fill que esperaven i la
delicada situació de salut de la seva compa-
nya; i com denúncia de la dolorosa mort del
company Paco Ortiz al C.P. de Badajoz. José
Antonio López Cabrera, tenia prevista una
revisió de grau a mig mes d’agost i li ha estat
rebutjada la progressió de fase, sota absurdes
acusacions. En el règim FIES la humil·liació, la
sorda còlera, les pallisses i tot tipus de pràc-
tiques depurades i encaminades a la destruc-
ció física i moral dels presos es fan tolerables
a través de les imatges entranyables de les
persones estimades, del sentit de l’humor, o
fins i tot d’admirar la bellesa estimulant
d’una posta de sol, la lluna... És per això que
el règim FIES està dissenyat per a evitar al
pres qualsevol estímul exterior fins acabar
amb el seu sentit de l’humor i evitant, de
qualsevol manera, tota vista panoràmica que
no siguin els murs i els barrots del seu tanca-
ment i això contribueix a augmentar en el
pres, l’intensitat del seu patiment. L’últim
company mort, Francisco Ortiz Jiménez, va
passar 17 anys a les masmorres d’aquest cruel,
inhumà i il·legal sistema creat per a assassinar
als presos més contestataris amb el sistema.”

José Antonio L.C. (Agost 2003, actualment
segrestat en el primer grau del C.P. de la

Model) + Contra-Infos 26/8/03

L’OCP dóna per acabada la 
construcció de l’oleoducte de cru 
Els municipis afectats acusen al govern de no complir amb els acords

MALLORCA/SE S ILLES.- Davant l’anunci del
Govern de les Illes Balears de construir una
autovia entre Inca i Manacor a través dels
municipis de Sineu, Costitx, Maria, Ariany i
Petra, s’ha constituït una Plataforma anome-
nada “Autovia No”. Aquesta Plataforma
Insular està formada per distintes entitats i
Plataformes locals, concretament a Inca,
Sineu, Costitx, Maria, Ariany, Petra i Manacor.
Al nostre parer, a Mallorca no s’han de con-
struir més autopistes i ens oposam rotunda-
ment a la construcció de l’autovia Palma-
Inca-Manacor pels següents motius: Perquè
és totalment innecessària ja que l’actual car-
retera Inca-Manacor no presenta problemes

de fluïdesa de trànsit. Perquè és un atemptat
ecològic per la quantitat de quilòmetres de
terreny que es destruiran. Perquè afectarà
una zona amb una important activitat agrí-
cola, destruirà nombroses edificacions rurals
i acabarà amb el sistema de vida de les per-
sones que fan feines relacionades amb l’agri-
cultura i el camp, i per tant tendrà una
repercussió econòmica negativa en el
pobles per on passi. Perquè el comerç dels
pobles en sortirà perjudicat, com ja ha pas-
sat en altres casos, repercutint negativament
en les economies locals. Perquè pensam que
si hi ha problemes de trànsit per anar de
Manacor a Palma la solució no és l’autovia

sinó arreglar l’actual carretera i millorar i
abaratir el transport públic. Perquè no estam
disposats a pagar amb els nostres imposts
unes obres innecessàries i perjudicials. La
Plataforma ja ha emprès una sèrie d’actua-
cions,  recollida de signatures contràries al
projecte, distribució de cartells informatius,
penjada de llençols amb el lema “Autovia
No” a diversos municipis, full d’adhesions a
la Plataforma, entre d’altres actuacions
futures. A l’adreça www.gobmallorca.com
/tranpo/autovia podeu trobar el cartell, el
full d’adhesions i el full de signatures. 

Gobmallorca.com 13/8/03

LLUITES D’ARREU

La Plataforma “Autovia No” anuncia una campanya 
per a evitar la construcció de l’autovia Inca-Manacor

“JO NO SOBREVIURE AL PANTÀ D’ITOITZ” (pots trobar material a l’Arran i El Lokal)

Samarretes i txapes solidàries a les festes de Sants
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“OKUPEM LES ONES” EMET PEL CANAL 52 DE LA UHF

Segona emissió en període de
proves a les festes de Sants

Forta baixada de temperatures a partir de divendres, amb ventades fortes del nord. Pot ploure
bastant al Pirineu Occidental a la tarda. A Barcelona pot haver algun ruixat divendres a la tarda.
Les pluges més serioses podrien arribar diumenge amb tempestes més fortes i persistents.

>>>L’oratge de la setmana vinentBUTLLETÍ SETMANAL
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REPRESSIÓ I IMPUNITAT

PUERTOLLANO/CASTELLA .- “Des de C.N.T.
Puertollano volem informar-vos dels últims
fets ocorreguts a la ciutat de Puertollano en
relació amb l’empresa Repsol- YPF; en primer
lloc esmentar, per a posar-nos en antece-
dents, una notícia apareguda a Internet de
l’Agència Reuters, el 8 d’agost de 2003, en la
pàg. web http://és.biz.yahoo.com/030808 -
/44/2w025.html; el més significatiu que
comenta aquesta notícia és que Repsol va
tenir unes fallades tècniques a la fi de juliol i
que alguns operadors van dir que en el com-
plex petroquímic no s’estava aplicant el man-
teniment adequat a les altes temperatures
d’aquest estiu, el que va crear problemes de
refrigeració, reduint la producció de gasoli-
na. Això succeïa pocs dies abans del 14
d’agost, dia que es van produir les grans
deflagraciones en set dels tancs de gasolina
refinada; des d’un quart de nou del matí fins
a dos quarts de nou de la nit que es va pro-
duir l’última deflagración, i al seu torn, podia
haver causat el major desastre, ja que aquest
últim tanc es trobava molt proper a les
esferes de propà, que són les més perilloses,
ja que tenen un radi d’acció aproximadament
d’un quilòmetre i mig cadascuna; si aquestes
haguessin explotat el que s’hagués produit
seria una gran emissió de gasos tòxics (els
quals es troben en la seva majoria a la part de
Repsol Química) que afectarien a tota la co-
marca. El treball de refrigeració dels tancs
amb espumogen (perquè la gasolina cal dei-
xar-la cremar) va ser realitzat per gent espe-
cialitzada de diferents llocs que es van des-
plaçar aquí, més els bombers del propi
Puertollano, a tots ells cal aplaudir-los el tre-
ball tan perillós que estaven portant a terme,
i més amb els mitjans insuficients amb els
quals conta Repsol Puertollano; cosa que ja
ha estat treta a la llum pública pels bombers

de Ciudad Real, que han elaborat un informe
en el qual denuncien la falta de mitjans en
prevenció i extinció d’incendis, la falta de
mitjans tècnics (ja que es va haver de recla-
mar espumogen a l’estranger) i la falta de
comunicació entre Repsol i els bombers.
Mentrestant, la població de Puertollano es
trobava en una situació crispada, vam des-
pertar al matí amb un fort tremolor i so en
les cases, trencament de cristalls i molt
nerviosisme quan es va saber que havia estat
una gran explosió a Repsol; a les notícies
s’escoltava que hi havia calma, però la
situació era una altra molt diferent. A mesura
que passava el dia i continuaven les explo-
sions la gent no sabia si calia anar-se o no,
perquè encara que els plans d’evacuació de la
població existeixen, ningú s’ha molestat mai
a donar aquesta informació als ciutadans,
que és crucial per a no perdre la calma i
saber el que s’ha de fer en aquests moments. 
Passat tot això cal lamentar la mort de sis
companys i altres quatre que continuen en
estat molt greu en els hospitals de Getafe i
La Pau de Madrid; tot a causa de la gran falta
de seguretat que es duu denunciant durant
anys, i que ha costat moltes més vides al
llarg de la història de Repsol a Puertollano. 
Amb motiu d’aquest fet, el dilluns 18 els tre-
balladors de subcontractes van decidir de
forma espontània deixar de treballar durant
tres dies en senyal de dol pels sis companys
morts. Aquest mateix dia a la tarda CC.OO. i
U.G.T. van convocar una concentració en
memòria d’aquests companys, a la qual van
assistir Cándido Méndez i José María Fidalgo,
en la qual ambdós sindicats i els seus dirigents
van ser esbroncats per tots els treballadors i
persones assistents a l’acte, farts ja de l’a-
bandó constant a un innumerable nombre de
reivindicacions per la inseguretat laboral que

SANTIAGO DE XILE.- Tres joves fills de detinguts
desapareguts i executats polítics durant el
règim militar xilè, es troben des del 18 d’agost
en vaga de fam, a la seu de l’Esquerra Cristiana
de la capital xilena. Es tracta de Pablo Villagra,
Alberto Rodríguez, i Fahra Nehgme, filla de
l’assassinat vocero del Moviment d’Esquerra
Revolucionària, MIR, Jecar Nehgme en 1989. El
dejuni va començar després d’analitzar la pro-
posta governamental de Drets Humans lliura-
da el 12 d’agost passat pel president de la
República Ricardo Llacs. Els joves exigeixen la
derogació de la Llei d’Amnistia de 1978 i
demanen al Congrés Nacional que no aprovi
el document presentant per l’Executiu,

perquè aquest ‘consagrarà la impunitat a Xile’.
En una declaració pública Fahra Nehgme,
Alberto Rodríguez i Pablo Villagra assenyalen
que han pres aquesta difícil decisió de real-
itzar la vaga de fam, perquè després de
llargues converses no troben cap altre camí
menys nociu que els permeti lliurar la seva
opinió en forma permanent i sense tergiversa-
cions com sol succeir. No és la intenció
d’aquests tres joves victimizar-se sinó fer una
acció de protesta perquè no accepten viure
en un país on s’imposi l’abús i l’arbitrarietat.
Aquesta acció, afirmen els joves, és per a ser
escoltats per la classe política i els alts coman-
daments de les Forces Armades, doncs no ha
quedat clara quina és la seva posició: un Xile
just. Sostenen que l’acord polític que expressa
la proposta del President Ricardo Llacs inten-
ta aïllar als familiars, com si el problema fos de
la societat, i el fet que els criminals i tortu-
radors caminin lliures, no fos un perill i ame-
naça per a la ciutadania. Des del passat 25
d’agost 3 compatriotes xilens han okupat l’am-
baixada xilena a Brusel.les, i han iniciat un altra
vaga de fam, en solidaritat amb els companys
xilens. Actualment han abandonat la embaixa-
da, però la vaga continua a l’esglesia Riche
Claire-Rue Riche Claire, 1000 Bruxelles “Fins
que l’últim criminal pagui....” http://huelgalu-
cianocarrasco.8m.net/ huelgalucianocarras-
co@correu.node50.org 
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FILLS DE DESAPAREGUTS A XILE EN VAGA DE FAM INDEFINIDA

Ocupen l’ambaixada de Xile a Brussel·les
en solidaritat amb els vaguistes xilens 

Invasió d’Iraq:
la massacre continua

6113 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

142 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORAMORTS

DURANT L’OPERACIÓD’ASSALT DE L’IRAQ

144 
SOLDATSDE LA COALICIÓ INVASORAMORTS

DES DEL SUPOSAT FINAL DE L’OCUPACIÓDEL PAIS

(12 durant l’última setmana)

LLUITES LABORALS

Que ha passat i passa a Puertollano? 
durant anys aquests treballadors han posat en
coneixement d’aquests sindicats, sense obte-
nir mai solucions que les satisfacin. Davant
això, el Secretari Comarcal de CC.OO., va
reaccionar amb una actitud de provocació i
menyspreu, cosa que va agreujar la, ja de per
si mateix, tibant situació. Tenint en compte
aquests antecedents, el dimarts al matí els
treballadors de les subcontractes van real-
itzar una assemblea a la porta nou de Repsol
I.P.F. i van formar una plataforma per iniciati-
va pròpia, on rebutjaven la participació de
qualsevol sindicat, amb la finalitat de solu-
cionar els molts problemes de seguretat que

arrossega aquesta empresa, sent el complex
petroquímic amb el més alt índex de sinis-
tralitat laboral a l’Estat espanyol. Per això, la
Plataforma ha realitzat una llista de reivindi-
cacions innegociables a Repsol, a l’Ajunta-
ment de Puertollano i a la Junta de Comu-
nitats de Castella-la Manxa, lliurades el dime-
cres al matí dels quals només l’Ajuntament ha
respós amb el seu recolzament a tots els
punts formulats. En quant a la resposta de
Repsol, els treballadors li han donat de termi-
ni fins el dimarts 26 i si responguessin negati-
vament, la Plataforma ha acordat una vaga
indefinida.”              CNT Puertollano 21/8/03


