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La web http://www.quesevayantodos.ya.st/ ha estat eliminada del seu allotjament al servidor Iespana. Tots els continguts de la web han estat eliminats sense previ avís. Des d’aquí ens solidaritzem amb tots els mitjans de contrainformació que lluiten 

BRUTALITAT I IMPUNITAT POLICIAL AL GARRAF

BARCELONA.- Aquesta setmana tindrà lloc a
Paris la trobada del Forum Social Europeu,
paral·lelament també es celebrarà l’Assemblea
de Moviments socials europeus i la trobada
llibertària europea. Aprofitant tots aquests
àmbits de coordinació, des de Barcelona, dife-
rents col·lectius que participen en les resistèn-
cies davant del Fòrum 2004, han elaborat un
decàleg amb les 10 raons per estar contra
aquesta trobada sobre «la cultura, la sosteni-
bilitat i la pau» que amaga interessos especu-
latius i urbanístics. També hi aniran desenes
d’autocars principalment d’universitaris organ-
itzats per la Xarxa de Mobilització Global, que
ja va organitzar els viatges a Florència l’any
passat i unes jornades a la Universitat de
Barcelona el passat cap de setmana. 
POBLE NOU/BARCELONA.- L’àmbit del 22@BC N

promou la implantació de la indústria de Nova
Economia i de les Tecnologies de la Infor-

mació i la Comunicació al Districte de Sant
Martí. Aquesta indústria està prenent cada
cop més protagonisme en les guerres, posant
de manifest la relació existent entre aquesta i
la indústria d’armament. Part important del
sector centra la seva activitat en la investi-
gació, desenvolupament i fabricació de pro-
ductes destinats a ús militar. Per tant, es fa
palesa la necessitat de guerres per tal que
aquest sector tingui una demanda continuada
de productes i serveis així com l’increment
dels seus beneficis. Veïns i veïnes exigeixen
que es deneguin les llicències d’instal·lació i
activitat a les empreses vinculades als grups
industrials, que tenen el desenvolupament
armamentístic entre els seus àmbits d’activi-
tat. En podeu veure un detall de les principals
empreses al quadre annexe.

MÉS INFO: www.poblenou.org/c22
Contra-Infos 11/11/03

VILANOVA/EL GARRAF .- El passat dissabte 8 de
Novembre a la tarda es va realitzar una con-
centració pacífica contra l’stand del PP a la
Fira de Novembre. A punt de finalitzar aque-
sta la policia municipal va carregar sense
cap motiu aparent contra els assistents a la
concentració. La càrrega va trovocar diver-
sos ferits lleus (inclosos nens) i es van pro-
duir penoses escenes de vexació. Una noia
va ser detinguda i se la va conduir fins a l’s -
tand del PP on la van obligar a agenollar-se
entre riures, insults i crits de “llora ahora,
llora”,  per part dels militants del PP. Entre els
miltants es trobava el regidor i número onze
a les llistes del PP per a les elecions
autonòmiques, Santi Rodríguez, qui cridava
“ahora te vas a comer tu todo el marrón” i
“Piquito de oro, ahora no te mees encima”.
La noia també va rebre cops i amenaces per
part dels agents municipals.
Mentrestant dotze agents de la Policia
Nacional havien envoltat l’Ateneu Popular
l’Aixada i va demanar a les persones que hi
havia dins que que sortissin per a identificar-
los. Com no sortien la policia va esbotzar la
porta i va arraconar a tothom, a alguns els
van agafar pel coll, a d’altres els van ame-
naçar a les porres i van destrossar la major
part del mobiliari de l’Ateneu Popular i iden-
tificar les persones que allí es trobaven.

En resposta a això la Coordinadora Antire-
pressiva s’està reunint per tal d’engegar una
campanya contra el responsable de la policia
municipal (Sr. Becerra, PSOE) i per demanar
que es depuri el cos municipal d’elements
feixistes i violents. De moment, ja s’han pre-
sentat dues denúnices: una contra la càrrega
indiscriminada i sense motius de la Plaça del
Mercat (complementada amb quatre infor-
mes mèdics d’agredits per la policia) i l’altra
contra l’escorcoll i destrossa de l’Ateneu
Popular. La Coordinadora explica també que
aquesta no ha estat l’única actuació de clara
repressió política de la policia socialista, sinó
que uns 50 joves tenen judicis pendents per
diversos actes polítics. D’altra banda les
altres parts implicades (PP i policia), han
demandat els joves. La policia ha tramitat
també una denúncia a la Subdelegació del
Govern contra els joves per manifestació
il·legal i per negar-se a ser identificats pels
agents. Afirmen a més que dos agents van
resultar ferits i que un dels joves va intentar
treure-li la pistola a un policia. Els joves
asseguren que «allò de l’arma ho diuen per
justificar l’actuació». Més informació a:
http://www.suportgarraf.tk
http://www.assembleadejoves.org

Coordinadora Antirrepressiva del 
Garraf + Contra-Infos 11/11/03

ES COMENÇARÀ UNA CAMPANYA CONTRA EL REGIDOR DE SEGURETAT

Càrrega policial i assalt il·legal 
de l’Ateneu Popular a Vilanova
La policia i els militants del PP insulten i vexen una noia

El Fòrum 2004 i el 22@ vinculats amb la indústria de guerra 
Des dels moviments socials de Barcelona es porta un decàleg anti-Fòrum al «Forum Social Europeen» de Paris

LA GRAN ESTAFA DEL FÒRUM 2004

General Electric: multinacional americana  que s’ha instal.lat al 22@, en unes oficines en un
edifici a la cruïlla dels carrers Llull i Àvila.La seva filial General Electric Aircraft Engines és la
primera empresa del món en fabricació de motors a reacció per a l’aviació militar. Aquesta
filial;encarrega de fabricar els motors pels helicòpters militars nord-americans Apache.
T-Systems: multinacional alemanya del grup Deustche Telekom que s’ha instal.lat al 22@
en un edifici a la cruïlla dels carrers Sancho d’Àvila i Badajoz. T-Systems té una divisió ded-
icada a la Defensa (productes per a ús militar).
Indra: multinacional espanyola que estudia la instal.lació d’una seu al districte 22@. Indra
és la principal empresa espanyola en electrònica de defensa. Fabrica  simuladors per a
l’aviació militar, per a tancs i míssils. Participa en el projecte de  fabricació del caçabom-
barder europeu Eurofigther. Indra ocupa el lloc 88 en el  rànking mundial de companyies
de la indústria militar.
AGBAR (Aigües de Barcelona): multinacional catalana que s’ha instal.lat al 22@ en unes
oficines al carrer Puigcerdà. AGBAR serà propietària del 50% d’EMTE.; empresa que té una
divisió anomenada EMTE-Sistemas que fabrica sistemes electrònics per a ús militar.
Telefónica: multinacional espanyola que construeix les infrastructures tecnològiques i té
previst instal.lar-se al districte 22@.Té una filial anomenada Telefónica Sistemas que par-
ticipa en programes de guerra electrònica, missatgeria militar i que també és membre de
la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa de España.

SUPORT ECONÒMIC A ANARQUISTES DETINGUTS

BBVA: 0182-7028-21-0201530482

LA LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA

SANT ANDREU DE PALOMAR .- l’acampada inicia-
da el passat dia 9, va ser desallotjada dilluns
11 a les 10 del matí, per part de cossos de
seguretat privada de l’empresa EULEN.
Durant el dia de diumenge, vint membres de
l’empresa havien estat patrullant al voltant
de l’acampada creant tensió a la situació,
però van marxar el vespre del mateix dia. A
les deu del matí, els guardes de seguretat
van arribar acompanyats d’efectius antidis-
turbis de la Policia Nacional, arrancant vio-
lentament les tendes que estaven plantades
a l’esplanada de les casernes i identificant al

grup de persones que hi era present. Cal
remarcar que els policies que van intervenir
en l’acció no duien cap tipus d’identificatiu,
ni plaques, ni nom a l’uniforme. Fins
aleshores, l’acampada havia aglutinant una
cinquantena de veïns i veïnes i havia
transcorregut amb total normalitat. 
El Ministeri de Defensa, propietari de les
antigues casernes, va sol·licitar al jutge el pas-
sat divendres, l’execució de la sentència del
passat 14 d’octubre. Aquesta sentència decre-
tava el desallotjament dels prop de 200
immigrant que ocupen actualment l’edifici.

Els immigrants encara no tenen notificació de
la petició del Ministeri perquè s’executi el
desallotjament de les instal·lacions, però pre-
sentaran un recurs contra aquesta petició una
vegada el jutge els traslladi la sol·licitud. 
Per altra banda, la situació a les casernes és
greu. El pla d’acollida dissenyat per la Creu
Roja a petició de la Generalitat no ha estat
eficaç i no ha pogut reallotjar a la totalitat
d’immigrants tal com s’havia promès a
l’estiu. La coordinació entre Ajuntament,
Generalitat i Delegació del Govern, que en
un inici es va valorar positivament per part

dels col·lectius implicats, ha acabat amb
coacció i intimidació constant cap als resi -
dents de les Casernes. A les vivendes, a l’ac-
tualitat, es viu una situació greu de violació
de drets fonamentals que inclou enderroca-
ments, desallotjaments, detencions indis-
criminades i deportacions. Tot plegat accen-
tuat per la presència permanent dels
guardes de seguretat de l’empresa EULEN
que patrullen constantment pel barri de
Sant Andreu intimidant i coaccionant als
immigrants, així com als veïns i veïnes que
els donen suport. A més, dimarts 11 al matí,
les excavadores protegides per un dispositiu
de la Policia Municipal, han començat l’en-
derroc d’una vivenda de xilens a la cantona-
da de Torres i Bages amb el carrer Palomar.
Contra-Infos + Papeles para tod@s 11/11/03

EL MINISTERI DE DEFENSA CONTRACTA A EULEN PER A VIGILÀNCIA PERMANENT

Desallotjada l’acampada de suport a les Casernes



S’HAVIA FIXAT ANTERIORMENT PEL DIA 3

El desallotjament de
l’Ateneu de Korneyà

s’aplaça fins el proper
17 de desembre

CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT .- L’històric centre so-
cial que des de fa 17 anys és un dels punts
neuràlgics de les activitats socials de Cornellà
de Llobregat ha rebut un aplaçament de dues
setmanes en l’ordre de desallotjament. Segons
se’ls ha notificat aquesta setmana, l’ordre que
inicialment estava prevista pel proper dime-
cres 3 de desembre ha estat ajornada fins el
dimecres 17. Des de l’Ateneu convoquen a
tothom a participar a la campanya de suport
al centre social i a la concentració que hi faran
el mateix dia 17.               Contra-Infos 11/11/03

ELS MITJANS SILENCIEN ELS CONTINGUTS DE REBUIG AL FÒRUM 2004

El «Fotut 2004» atura el 
desallotjament de Les Naus
Els subasters esperaven a costat de l’edifici per comprar el solar
VILA DE GRÀCIA .- El centre social Les Naus havia
de ser desallotjat el passat divendres 7 de
novembre. Però la policia no es va presentar.
Durant tot el matí, prop de 800 persones
varen passar per l’acte convocat a les portes
de l’edifici, on un escenari, un teló i unes 300
cadires acollien un festival teatral, musical i
reivindicatiu que amb l’objectiu de ser la pre-
sentació pública de la campanya política
“Fotut 2004” alhora volia actuar com a dis-
uassió davant les pretensions de desallotjar
Les Naus. Una gran furgoneta pintada amb el
logo del Fotut 2004, instalada a la confluència
del carrer Providència amb Alegre de Dalt

donava la benvinguda, alhora que s’hi repar-
tien banderoles, tríptics i enganxines. Diverses
performances teatrals amenitzaven el lloc
amb crítiques a la cultura del menjar escom-
braria. A les 10:15h s’hi varen presentar el sec-
retari i l’agent judicial, que conjuntament amb
la propietat i diversos subasters equipats amb
grans puros i ulleres de sol hi eren presents
per tal d’adquirir el solar, tal i com fan a diari
amb desenes de desnonaments a la ciutat de
Barcelona. Els representants del jutjat varen
decidir suspendre l’assalt policial, tot esquiv-
ant als subasters que volien anar a «esmorzar
amb ells».                       Contra-Infos 11/11/03

El judici d’el Pati
Blau queda vist 
per sentència
BARCELONA .- El passat dimecres 5 de
novembre tingué lloc al jutjat penal nú-
mero 20 de Barcelona el judici en contra
del centre social El Pati Blau de Cornellà
de Llobregat, situat al carrer Rubió i Ors
número 1.  Aquest espai fa 5 anys que s’ha
reconvertit en un lloc públic i participatiu,
essent abans un indret abandonat i ple de
brutícia. Durant la sessió judicial, especial-
ment dura per part de la fiscalia, a l’exte-
rior de l’edifici s’hi van concentrar amb
pancarta i octavetes una cinquantena de
persones. A l’interior diversos veïns testi-
moniaven com havia canviat l’espai en els
últims anys, donant un ús social al que fins
aleshores no en tenia. La sentència es
coneixerà en les properes setmanes. 

Contra-Infos 11/11/03Una furgoneta del Fotut 2004 donava la benvinguda al carrer Alegre de Dalt.

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS ELS PRESOS DE SALÒNICA

SALÒNICA /GRÉCIA .- La situació de les set per-
sones que estan encara detingudes a Grécia
des de les manifestacions de juny passat
empitjora dia a dia. Entre el 21 de Setembre i
el 8 d’Octubre 5 dels detinguts es troben en
vaga de fam per a intentar impedir la
deportació d’un d’ells a Síria, on l’espera una
condemna a cadena perpètua, i per a denun-
ciar el seu cas. La seva situació de salut es
torna més delicada a mida que passen els
dies. Estan patint forts mals de cap, desor-
dres en la pressió arterial i desmais a més de
la pèrdua de pes i els danys a òrgans podrien
ser irreversibles. Un d’ells, Spyros ja va ser
traslladat a l’hospital unes hores el passat 27
d’Octubre i Carlos Martínez també va ser
ingressat algunes hores.
A més, tot i que la vaga de fam és un dret
reconegut al codi penal grec, des que la van
començar i a tall de represàlia no es permet
als presos sortir al pati i no poden rebre vis-
ites (excepte dels advocats). Quan Fernando
i Carlos, els dos presos espanyols, van
començar la vaga de fam els van traslladar a
una cel.la de quatre metres quadrats sense

aigua, amb llum permanent i amb una
càmara que els grava tot el dia.
En les últimes setmanes s’han fet manifesta-
cions i accions a tota Europa per cridar l’a-
tenció sobre aquests fets i sobre la vaga de
fam que estàn realitzant. La setmana passa-
da se’n van realitzar diverses a l’Estat
espanyol com el dejú davant el ministeri
d’assumtes exteriors a Madrid o el bloqueig
del metro a Barcelona. Diverses institucions
i persones com l’Ajuntament d’Aranjuez,
Fòrums Socials o Gaspar Llamazares han
demanat l’excarcelació dels detinguts i
Amnistia Internacional investigarà les
denúncies per tortures. A Londres, les
accions es succeeixen día tras día, l’última va
ser el desplegament d’una pancarta de 14
metres desde Tower Bridge. En aquesta últi-
ma setmana sembla que s’ha esquerdat lleu-
gerament el bloqueig mediàtic que hi havia
sobre el tema però les informacions són en-
cara molt deficients i hi ha una clara volun-
tat política de que el cas no trascendeixi. Els
advocats han presentat per ara tres recursos,
que han estat denegats i se’n presentarà un

quart al Tribunal Superior de Justícia. Així
doncs, poden romandre en presó preventiva
fins a 18 mesos esperant a un judici. Recor-
dem que els acusats es troben en una situa-
ció d’indefensió enmig d’un procés amb
nombroses irregularitats en què els dema-
nen entre 5 i 20 anys de presó. Aquest pro-
cés s’interpreta com a legitimació de la nova
llei antiterrorista grega i com a un signe cap
al “moviment de moviments” d’altra banda.
El grup de reclozament als presos, per tant,
demana la lluita conjunta de tots aquells
que recolzen els postulats de les con-
tracimeres “antiglobalització” perrquè la
responsabilitat cap a quests presos és con-
junta de tot el moviment. Qualsevol tipus de
pressió és necessària i benvinguda.
PER ENVIAR CARTES I FAX: 
Consulado General de Grecia en Barcelona
Avda. Diagonal, 593-595, 6º Barcelona. Tel: 93
321 28 28 Fax. 93 321 86 47
Web : www.tesalonika.2003 
Compte : caixa 2100-2235-19-0100384931
Grup de recolzament als presos de Salònica

+ Contra-Infos/ 11/11/03 

Suport al poble bolivià a BCN
BARCELONA.- Divendres 7, més de 65 persones es van concentrar a la
tarda front el Consulat de Bolívia per exigir justícia pels crims come-
sos per  de Lozada. Convocades pel Comitè de Solidaritat amb els
Pobles Indígenes d’Amèrica, els manifestants van demanar  al Cònsul,
que s’agilitzin les gestions per l’extraditació de Lozada de Miami, per
tal que assumeixi la responsabilitat de les 140 persones assassinades
durant la passada revolta. Es va exigir la derogació de la Llei d’Hidro-

carburs i es va denunciar especialment, la participació de l’empresa
espanyola Repsol en el projecte d’exportació del gas natural a Estats
Units. Durant l’acte, es va anunciar l’inici d’una campanya de boicot
contra la transnacional, la qual ha d’assumir part de les responsabili-
tats de les massacres que està causant la “Guerra del Gas”. L’acte va
finalitzar amb rituals bolivians amb els quals es va rendir homenatge a
les persones assassinades en defensa dels recursos naturals bolivians. 

Comitè de Solidaritat amb els Pobles Indígenes 
+ Contra-Infos 11/11/03

LLUITES D’ARREU DEL MÓN

CARLOS MARTÍNEZ ÉS TRASLADAT A L’HOSPITAL

Els detinguts fa quatre mesos a la cimera
de Salònica segueixen en vaga de fam

LLUITES LABORALS

L’AJUNTAMENT IGNORA ELS SEUS

34 dies de vaga de fam!!
BARCELONA .- “Li diuen democràcia i no ho és.
Quan a les persones que estan mantingudes
pels representants del poble per a que
ajudin, salvin i es dediquin als altres, a la
societat, se les ignora perquè lluiten per
poder fer la seva feina dignament, els repre-
sentants, en aquest cas l’ajuntament de
Barcelona amb el seu alcalde Joan Clos com
a primer responsable, són culpables de tots
els danys que pugin patir aquells a qui
ignoren, en aquest cas els dos bombers. Un
d’ells ja s’ha desmaiat degut a la situació
d’assassinat a què l’ajuntament els està por-
tant. Vol l’ajuntament un parell de fun-
cionaris morts en plena demostració de lo
demòcrates que són?”

Un solidari amb els bombers 11/11/03

Nova suspensió del  judici del 20-J
BARCELONA .- Les tres persones que s’enfronten a una petició fiscal que suma quatre anys i
mig de presó per cadascuna a més de pagar penes-multa, indemnitzacions i responsabili-
tat civil pels delictes d’atemptat, danys i desordres públics dels que són acusats amb el
testimoni dels policies de la brigada d’informació que els van detenir com a única prova,
ja que ni les filmacions de seguretat proporcionades pels bancs ni cap altre persona no
han pogut aportar res que incrimini cap dels encausats.
Per segona vegada, el jutge del jutjat penal núm. 18, ha suspès la vista per l’inasistència
d’un dels policies que havia de declarar,  refusant la possibilitat de que declaressin els tes-
timonis de la defensa al·legant que no serien creïbles.
D’aquesta manera s’eternitzava un procés que manifesta la situació d’indefensió que
pateixen actualment els acusats i que pot provocar l’ingrés a presó de vàries persones a
conseqüència de l’expressa voluntat del govern i les autoritats de reduïr qualsevol con-
flicte laboral o reivindicació social a una mera qüestió d’ordre públic que pot ser facil-
ment solucionat amb unes bones garrotades i unes quantes detencions.

Imputats pel judici + Contra-Infos 11/11/03

Jornada en memòria del Prestige
(15 de novembre a la plaça de la Catedral)



Entrada de vents del nord amb cel més clar i assoleïat a partir de dimecres a migdia. El dissabte a
la tarda i diumenge al matí hi haurà ruixats i vent fort. Diumenge a la tarda, dilluns i dimarts
baixaran les temperatures però tornarà a sortir el sol. Temperatures entre els 10 i els 16 graus. 

>>>L’oratge de la setmana vinentBUTLLETÍ SETMANAL
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tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 Dissabte 15 Diumenge 16 Dilluns 17 Dimarts 18

Invasió d’Iraq:
la massacre continua

7792 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

142 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

DURANT L’OPERACIÓ D’ASSALT DE L’IRAQ

278 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

DES DEL SUPOSAT FINAL DE L’OCUPACIÓ DEL PAIS

(16 durant l’última setmana)

LE
M

Celebració a Estrasburg
del judici contra l’Estat

espanyol pels fets del 92
CATALUNYA .- El proper 18 de novembre es cele-
brarà a Estrasburg el judici contra l’Estat
espanyol sota l’acusació de tortures, deten-
cions il·legals, persecució política i maltracta-
ments i vexacions als detinguts sota la llei
antiterrorista en la ràtzia pocs mesos abans de
les olimpíades. Amb la detenció massiva de
MES DE CENT PERSONES, es volia fer creure
que es desmantellava la lluita independen-
tista, però es va denunciar que no va ser res
més que un muntatge mediàtic i policial per
tal de donar sensació de seguretat i efectivitat
policial, alhora que una estratègia dissenyada
contra la dissidència política. DEsprés de tots
aquests fets es va presentar una denúncia da-
vant el Tribunal Europeu contra l’Estat espany-
ol. Ara, els col·lectius de suport als i les detin-
gudes en la ràtzia organitzen autocars per
viatjar a Estarsburg per ser present en el judici.
Els autocars sortiran des de diverses ciutats de
territori català, com Lleida, Manresa, Vic,
Brcelona i Girona. Per demanar informació
sobre les dates de viatge i reus, pots trucar al
645162356                       Contra-Infos 11/11/03

DIMARTS 18 DE NOVEMBRE A LES 9 DEL MATÍ

Defensem l’Hamsa
VINE A JUGAR A L’OCA

(Davant de la seu central de Correus, a Via Laietana)

Un membre de Liberinfo censurat a Ràdio Gràcia
BARCELONA.- Un redactor de Liberinfo, que també col·laborava habitualment en el programa
Transversal de Ràdio Gràcia ha estat interpel·lat avui pel conductor del programa Marc
Parramon, per indicació de l’actual director de l’emissora, Carles Salat, (designat l’estiu pas-
sat segons el mes interessants  dels  processos de selecció: “a dit”). Pel que sembla, una
ressenya en el guió del programa d’una noticia des dels moviments socials  hi “sobrava” una
informació que al·ludia a la carta oberta que Les Naus (centre social amenaçat de desallot-
jament el passat dia 7 de novembre) havia adreçat al Regidor del Districte de Gràcia Ricard
Martínez, d’ERC. L’emissora ha acusat també al col·laborador “incriminat”, per un missatge
que, segons el cap de programació en funcions,  havia adreçat a la llista de correus de
l’Assemblea de Comunicació Social on es proposava el tractament d’una noticia que inter-
essava a la Campanya Okupem Les Ones.
Els patrons de Ràdio Gràcia no  han oblidat que son “democràtics”, i han donat al col·labo-
rador  la possibilitat d’escollir: “empassar-se la censura o anar-se’n”.
No permetrem que aquestes pràctiques autoritàries, prepotents i lliberticides, es manti-
nguin més temps i emplacem per una banda les administracions competents i per l’altra el
teixit associatiu de Gràcia a intervenir per posar fi a aquesta esperpèntica situació. 

Assemblea per la Comunicació Social 11/11/03

Desallotjat el local sindical del SOV 
LLEIDA/EL SEGRIÀ.- El passat 6 de novembre fou desallotjat el local del SOV per membres
de CCOO y del Ministeri de Treball recolzats per la policia elegantment vestida de paisà,
i amb el consentiment de inspecció de treball.  Aprofitant que els membres del sindicat
es trobaven ausents en aquell moment, van trencar la porta prenent gran part del materi-
al situat a la planta baixa. A l’arribar els companys, es trovaren amb la policia que els va
impedir entrar per  comprovar l’estat del material argumentant que “ el problema el
tenien amb CCOO i que l’arreglessim amb ells”. 
La veritat però, es que CCOO no sembla que hagi denunciat formalment, doncs no s’havia
rebut cap citació judicial i, a més a més, comentaven en un escrit que van fer arribar al
S.O.V. que rebien ordres del ministeri i per tant son ells, propietaris del edifici, qui fan la
denúncia. D’aquesta acció, segons els afectats, es pot extreure una lectura clara:  “s’ha
volgut fer un desallotjament silenciòs aprofitant l’ausència dels afectats de manera que
no cridi l’atenció en aquests temps d’eleccions”. Per tot això, el SOV de Lleida  ha fet una
crida a un boicot permanent a CCOO. Per altra banda els membres de SOV han declarat
que recurriran a aquesta acció de les forces de l’ordre en complicitat amb CCOO.

S.O.V. de Lleida + C.N.T. Ponent + Contra-Infos 11/11/03

El Correllengua
finalitza amb 

un acte massiu 
a Perpinyà

PERPINYÀ/CATALUNYA NORD.- Dissabte dia 8,
unes 5.000 persones van participar a la mani-
festació de cloenda del Correllengua 2003, a
favor de l’ús del català. La manifestació, que va
transcórrer en un aire festiu i reivindicatiu, va
exigir a l’administració francesa més presència
del català en els àmbits socials. Per altra
banda, la CAL va destacar l’augment d’actes i
pobles per on ha passat la marxa enguany. Cal
recordar alhora, els incidents que es van pro-
duir a Sant Andreu quan la Policia va irrompre
a l’acte del Correllengua el passat 18 d’octubre.
Respecte els fets, la CAL va denunciar la
“provocació” policial i els va remetre a “un
conflicte que potser era latent fins ara i que
amb l’onada espanyolista del PP es posa més
de manifest”.                    Contra-Infos 11/11/03

ESTAT ESPANYOL .- Coincidint amb el dia de l’en-
derrocament del mur de Berlín ara fa 14
anys, es va celebrar el Dia Internacional con-
tra el mur de Palestina el passat diumenge
dia 9. Aquesta jornada internacional de
denúncia tenia com a finalitat realitzar
accions o marxes arreu del món que
ajudessin a visibilitzar i difondre la política
segregacionista i xenófoba que està duent a
terme el govern israelià amb la construcció
del mur que ha de rodejar tot el territori de
Cisjordània, incorporant sota domini israelià
terres que ara pertanyen al poble palestí.
La jornada va tenir un gran ressò, ja que a
moltes capitals i altres indrets del planeta es
van dur a terme accions o marxes reivindica-
tives. A Madrid, el dia 8 per la tarda, més

d’un miler de persones recorrien la ciutat
demanant una solució al conflicte mentre
que a Barcelona es construia un mur de
cartró a la plaça Sant Jaume on s’hi van
escriure després tot de demandes de
respecte cap el poble palestí i de crítica a la
política israeliana. A Alacant es va celebarar
ahir uan conferència a la universitat mentre
que a Bilbao i Múrcia hi va haver manifesta-
cions en rebuig al mur. En total, més de 25
països havien llençat convocatòries a difer-
ents ciutats, i els organitzadors d ela campa-
nya van valorar molt positivament l’impli-
cació de tanta gent en la denúncia del mur
de l’Apartheid, com li diuen.

PER MÉS INFORMACIÓ : www.stopthewall.org
Contra-Infos 11/11/03  

DEFENSA DE LA LLENGUA EL POBLE PALESTÍ EN LLUITA

Dia internacional contra el 
mur de l’Apartheid a Palestina

Diverses ciutats acullen actes el mateix dia de la caiguda del mur de Berlín

Presentació del Dossier
Antirrepressiu 2003
EL PRAT/BAIX LLOBREGAT .- El proper dissabte 15
de novembre a les 21:30 h., tindrà lloc al Kasal
Okupat del Prat la presentació del Dossier
Antirrepressiu 2003, elaborat pel Col·lectiu
de suport als presos i preses. Aquest nou
dossier, tracta els següents temes: Repressió
als moviments socials; Llei antiterrorista;
Sanitat i presó; el nou Codi Penal; Dona i
presó; Feina i presó; Menors i presó. La pre-
sentació anirà amenitzada amb un concert
de flamenc.                 Contra-Infos 10/11/03

REPRESSIÓ COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

Presentació campanya “El Fuego y la Palabra”
DILLUNS 17 DE NOVEMBRE A LES 19:30H A LES COTXERES BORRELL

c/Viladomat 2-8, metro Poble Sec (L-3)               ORGANITZA: CSRZ


