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La militarització d’unitats de Policia Local no s’atura. L’ajuntament de Bilbo vol comprar 10 pistoles-ametralladora d’aire comprimit que dispara cartutxos de sorra per les unitats d’antiavalots. L’ajuntament de Donostia també hi està interessat.

CAMPANYA CONTRA LA CONSTITUCIÓ EUROPEA

BARCELONA.- La Campanya dels Països Cata-
lans contra la Constitució Europea entra a la
seva recta final amb la convocatòria d’ac-
cions, jornades, un dinar popular i una man-
ifestació els propers 11 i 12 de febrer. La
Delegació del Govern, seguint les indica-
cions de la Junta Electoral Central, ha donat
els primers passos per a la prohibició de la
manifestació convocada per la Campanya
dels Països Catalans contra la Constitució
Europea pel proper 12 de febrer a les 17h a la
Plaça Universitat. En concret, la Delegació va
denegar el permís de la manifestació

al·legant el fet que tan sols els partits
polítics poden convocar manifestacions
durant campanya electoral.  La Campanya
no va recórrer la denegació de permís ja que
no va tenir temps material comptant que tan
sols deixen 24 hores per presentar al·lega-
cions. Així, es va convocar una roda de prem-
sa per explicar la situació el dimarts 8 de
febrer al punt del migdia a la Sala
Transformadors. A la roda, la Campanya va
informar que queda a l’espera de la decisió
de la propera assemblea, el fet de què es
farà amb la manifestació del dia 12. 
Cassolada davant del Palau de Congressos
L’acte conjunt de caps d’Estat europeus con-
vocat pel partit socialista en defensa del Sí a la
Constitució Europea congregarà a Barcelona
el proper divendres 11 de febrer a les 19h al
Palau de Congressos a personatges com Ber-
lusconi, Chirac, Schröder i Zapatero. S’ha con-
vocat una cassolada de protesta a l’arribada de
les delegacions a aquest edifici de la Diagonal

situat al costat de l’hotel Juan Carlos I, i que
arribaran des de mitja tarda en delegacions
des de l’aeroport del Prat. Tanmateix durant
aquesta setmana ja s’han realitzat diversos
actes de rebuig a la carta magna europea. Du-
rant la jornada d’inici de la campanya el passat
dijous, es va fer una concentració davant de la
delegació de la Unió Europea a Barcelona, a
diversos carnavals s’han pogut veure compars-
es contràries al tractat i també s’han reproduït
jornades i xerrades per difondre el NO. 
Enquestes entre cybernautes
Com a anècdota que reflecteix fins a quin
punt no és clara la aclaparadora victòria del
Sí, en una enquesta realitzada la darrera set-
mana, per l’edició digital d’El Periódico, es
preguntava: “¿Quina és la seva intenció de
vot en el referèndum del pròxim 20 de febr-
er?” Els resultats foren els següents: de 6.914
vots, el 36% votaria “sí”, el 47% votaria “no” i
el 17% “no votaria”. Campanya dels PPCC
contra la Constitució + Contra-Infos 8/2/05

S’HA CONVOCAT UNA CASSOLADA-CONCENTRACIÓ DIVENDRES 11 I UNA MANIFESTACIÓ PER DISSABTE 12

La Delegació del Govern denega el permís a les
manifestacions contra la Constitució Europea

Berlusconi, Schröder, Chirac i Zapatero faran un brindis per l’Europa del Capital divendres a Barcelona

Roda de premsa al CJB, de la Plataforma 
en contra de la Constitució Europea. 

CASSOLADA, DIVENDRES 11 DE FEBRER A LES 19H AL PALAU DE CONGRESSOS
JORNADES-DEBAT, DISSABTE 12, DE 10 A 14H, A LA UB PLAÇA UNIVERSITAT

MANIFESTACIÓ, DISSABTE 12 DE FEBRER A LES 17H A LA PLAÇA UNIVERSITAT

(BLOC CONTRA LLEI D’ESTRANGERIA 12 FEBRER 16:30H A PLAÇA UNIVERSITAT)  

No a la Constitució Europea
Mira també la web: http://noconstitucioeuropea.pangea.org/

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»
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EL VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

CARMEL/BARCELONA.- Dissabte dia 5 de febrer
milers de veïns i veïnes del barri del Carmel
de Barcelona van sortir al carrer per exigir
solucions i responsabilitats pel desastre
comès per la gestió dels polítics municipals
i autonòmics. Es va tallar el trànsit a les ron-
des i a la Rambla del Carmel, i es van recór-
rer els carrers del barri demanant la dimissió
dels responsables polítics. La manifestació
va acabar en una assemblea dintre de l’Espai
Jove Boca Nord, on els representants dels
polítics (aquests no tenen ni nassos ni la
decència d’acostar-s’hi personalment) van
deixar anar un rotllo tècnic als veïns i veïnes
sobre formigons i altres bestieses químiques.

El barri del Carmel, construït a l’esquena de
la Barcelona olímpica de disseny, és un barri
on els fills i filles de la immigració dels anys
60, 70 i 80 van fixar la seva vivenda, lluny
dels preus abusius dels especuladors, però
lluny també del serveis de la ciutat, un barri
de gent treballadora, andalusa, castellana i
catalana, gent obrera, gent feta per ella
mateixa, on encara et podies passejar per
una muntanya gairebé verge. Feia anys que
es reivindicava el metro, però les coses no es
poden fer de qualsevol manera i sense tenir
en compte l’opinió dels veïns/nes. Ara
moltes de les persones que han viscut al
barri durant molts anys es veuen obligades a

marxar, els qui son propietaris, amb una mica
de sort, rebran un altre habitatge, però la
resta segurament anirà al carrer. 
Ara arriben els túnels de l’AVE a la Sagrera
Al barri de la Sagrera començaran les obres
del AVE i molts dels veïns i veïnes del Clot i
la Verneda tenen por que pugui succeir el
mateix, es desvia el recorregut de l’AVE
perquè no passi sota la Sagrada Família, ja
que no volen corre el risc de que s’enfonsi,
però amb els blocs de pisos, on hi viu gent
no, s’hi te tanta cura. Estem farts i fartes de
tanta hipocresia política i tanta màfia immo-
biliària, amb la gent no s’hi juga. 

Contra-Infos 8/2/05

LA PROTESTA REUNEIX MILERS DE VEINS I TALLA EL TÚNEL DE LA ROVIRA I LA RONDA DE DLAT

Els veïns del Carmel es manifesten per
exigir solucions i demanar responsabilitats

CIUTAT VELLA/BARCELONA. - «L’ajuntament i el
seu serf, l’empresa constructora “FOCIVESA”,
llancen el seu nou i determinant atac contra
els veïns del “FORAT DE LA VERGONYA”.
Després d’anys de demolicions, obres,
escàndols i resistència veïnal al voltant dels
plans urbanístics, la lluita pel futur del barri
de Santa Caterina, al Casc Antic, arriba a una
nova fase. Tenen 12 milions d’euros de la
Generalitat per invertir en aquest barri, i el
primer punt és “enjardinar” el Forat. A partir
del dia 1 de febrer poden fer caure l’última
illa de blocs antics entre els carrers Metges,
Jaume Giralt i Sant Pere més Baix després
d’haver deixat desolades les cases i d’haver
traslladat els últims inquilins. Malgrat que
encara queden veïns vivint a les cases, el
reallotjament no està resolt i probablement

acabaran al carrer, FOCIVESA no ha presen-
tat en cap moment els seus futurs projectes,
ni ha consultat als veïns, que fa anys que
viuen en l’inestabilitat. Seguint la seva dev-
astadora política urbanística d’afavorir la
destrucció de cases antigues, en lloc de la
possible restauració (que seria més barat i
més lògic), els especuladors no paren d’ig-
norar els interessos de les veïnes i d’aniquilar
la imatge i la identitat característiques de
Ciutat Vella, enriquint-se amb construccions
lletges i barates de mala qualitat. 
Es tracta de defensar d’una banda cases
encara habitades i habitables, i d’altra banda
el parc del Forat, símbol de la autoiniciativa
i lluita veïnal. Si el model “Born” encara no
s’ha estès per tota Ciutat Vella, és perquè
s’ha resistit a la seva imposició i a les

represàlies que acompanyen el seu procés.
Si no els parem nosaltres ara, detenint les
seves excavadores, denunciant els seus xan-
tatges i les seves mentides, demà podrien
tirar la teva pròpia casa. La situació és alien-
ant, estem en ALERTA però no sabem bé el
que volen fer, ni quan, ni com. 
El parc autogestionat, fruit de lluites insis-
tents, està sota amenaça i hi ha innumer-
ables opinions sobre el seu futur, el seu
aspecte i la seva gestió. Convoquem per a
dissabte vinent dia 12, a partir de les 11 h del
matí, a una de plantada generalitzada d’ar-
bres fruiters al Forat. El barri i els seus veïns
no estan en venda! La transformació dels
barris no és un pla de l’Ajuntament sinó un
procés que ha de dirigir el veïnat!» 
Col·lectiu del Forat de la Vergonya 8/2/05

L’AJUNTAMENT I FOCIVESA ARRENQUEN LA NOVA FASE URBANÍSTICA DE LA ZONA

El Forat de la Vergonya novament amenaçat



Desallotjament a la casa del número 112
del l’avinguda Hospital Militar.

Paròdia a favor de l’ús públic dels terrenys de les antigues casernes de Sant Andreu.

SANT BOI/BAIX LLOBREGAT.- «D’un dia per l’altre,
i de males maneres, “l@s ignorad@s oku-
pantes” de l’Ateneu Santboià hem estat
citades als Jutjats de primera Instància i
d’Instrucció núm. 2 de Sant Boi, per identi-
ficar-nos i recollir l’expedient del procés judi-
cial que s’inicia contra nosaltres. Ens acusen de
no haver pagat el lloguer dels 8 anys que
portem okupant, i tot això puja a 267 milions
de pessetes. La propietat correspon a una
constructora anomenada Pichuki S.L. que fa
poc ha acordat amb l’ajuntament, presidit per
Montserrat Gibert del Partit Socialista, un nou
pla urbanístic de luxe sobre la zona. Després
de rebre assessorament legal, es va decidir
que només 4 persones del col·lectiu de
l’Ateneu Santboià s’identificarien com els oku-
pants reclamats de l’edifici. Ja comencen a
moure els primers fils per destruir el projecte
polític-sòcio-cultural que s’està construint des
de ja fa uns anys, i ara es troba en fase més

definida amb necessitat de crear alternatives a
la vida mercantil. Ja han donat el primer pas
per criminalitzar la veu dissident d’una part
important de la població, i així esvair les acti-
tuds crítiques que sorgeixen diàriament com a
resposta a la imposició d’aquest sistema capi-
talista. Però no podran tirar pel terra 100 anys
d’història tan fàcilment. Hi ha molts esforços
gravats a les seves parets i un espai potencial
per la concepció de nous punts de vista sobre
el món que ens envolta. Tenint clar que estem
farts de l’egoisme, la individualitat i la
aniquilació de valors humans. Us convoquem
a una nova concentració el proper 21 de
Febrer, a les 17:30 h a la plaça de l’ajuntament,
per deixar-los ben clar amb crits el què
pensem. Ho heretem dels nostres avis, per
agafar-ho en préstec dels nostres néts.» 
PER MÉS INFORMACIÓ MIRA LA WEB DE L’ATENEU: 

http://www.ateneusantboia.com 
Ateneu Santboià 8/2/05

ALACANT/VALÈNCIA.- L’Ajuntament d’Alacant
ha demanat un any de presó i prop de
12.000 euros de multa per sis antimili-
taristes participants a una acció directa no
violenta realitzada al febrer de 2003. L’acció
es va realitzar contra el Monument al Soldat
de Lleva, colocat a la Porta del Mar
d’Alacant desprès de que l’exèrcit el regalés
a la ciutat un cop celebrada en aquesta el
día de les Forces Armades l’any anterior.
L’acció es va realitzar durant el dia mundial per
la NoVioléncia en el context de presentació
de la campanya realitzada per Alternativa
Antimilitarista-MOC “Desobece las Guerras”.
Durant aquesta, un grup de quatre antimili-
taristes amb granota blanca i casc d’albanyil
van simular la demolició simbólica del monu-
ment agredint-lo amb malls de ferro i
llençant-li pintura blanca junt amb dues per-
sones més aguantant una pancarta en la que
es podia llegir “Ningún Ejército, Ninguna
Guerra”. L’ajuntament d’Alacant, en un rampell
repressiu sense precedents duplicà la petició

fiscal de la multa, i a més exigeix un any de
presó per cadascuna de les participants.
Aprofitant que estem propers al día mundi-
al per la NoVioléncia, dos anys desprès de
l’acció membres del Grupo Tortuga s’han
tornat a concentrar aquest matí al mateix
lloc on es va realitzar l’acció per oferir una
roda de premsa explicant la situació. 
Tres integrants del grup disfrassats de militar

(un per cadascuna de les escultures de
tamany natural que simbolitzen els tres
exèrcits al monumento) i amb caretes de la
“mort” han aguantat una pancarta en la que
es podia llegir “Los ejércitos siguen asesinan-
do”, mentre donaven la informació i es llegia
un manifest. Aquest acte s’ha desenvolupat
sense cap tipus d’incidents tot i l’impresion-
ant desplegament policial rodejant el monu-
ment i tallant part del tràfic, tot això sense
comptar l’increible número d’agents de la
policia secreta vigilant pels voltants.

Grupo Antimilitarista Tortuga (Alternativa
Antimilitarista-MOC) + Contra-Infos 8/2/05

SANT ANDREU DEL PALOMAR.- El passat 5 de febr-
er Sant Andreu del Palomar es va transformar
en Harmònix, un poblat gal que resisteix ara i
sempre a la invasió que suposen les agres-
sives intervencions urbanístiques en l’entorn.
Recordem que aquesta vila, en altres èpo-
ques, s’anomenà Harmonia del Palomar. Sant
Andreu per les Casernes, plataforma que
inclou a més de 30 entitats, va organitzar
aquesta rua de carnestoltes que va començar
a quarts de cinc de la tarda. Durant quatre
hores dues cercaviles, una de gals amb una
xaranga i una de romans amb música de
marxa, van recorrer els carrers i places del
barri. De tant en tant es trobaven a places i es
van produir diverses esbatussades de les
quals els gals van sortir clarament victo-
riosos. A les 21h es va fer una foguera i una
butifarrada als terrenys de les Casernes de
Sant Andreu i tot plegat va acabar amb una
festa al local de diables. Sant Andreu per les
Casernes ja du un any de lluita per acon-
seguir que el 100% dels terrenys es destinin a
equipaments socials, zona verda i pisos per a

avis i joves. De fet, aquest era el compromís
que inicialment havia assumit l’Ajuntament,
del qual se n’ha anat desdient. Fa pocs dies va
aparèixer una notícia a la premsa en què
s’afirmava que s’havia arribat a un acord amb
els veïns. En realitat es va fer una reunió a la
qual van impedir l’entrada a la gran majoria
de les associacions que formen part de Sant
Andreu per les Casernes. En canvi van convi-
dar i deixar entrar a nombrosos membres
d’associacions com l’Eix Comercial, l’Associa-
ció de Veïns i l’associació formada per per-
sones d’ideologia dretana que es va consti-
tuir per tal de fer fora els immigrants que
vivien a les casernes. Per ara no està clar què
es construirà en aquests terrenys. L’Ajunta-
ment vol destinar prop d’un 80% del terreny
destinat a habitatge a vivendes de preu de
mercat i l’únic equipament que ja està decid-
it i pressupostat és una comissaria dels
Mossos d’Esquadra. Mira també:

http://www.sant-andreu.com/stap21/
Sant Andreu per les Casernes 

+ Contra-Infos 8/2/05

La vivenda okupada
Cal Motxo en perill
MATARÓ/EL MARESME.- Des de l’agost passat,
un grup de joves vam okupar una casa
buida, propietat de l’empresa municipal
PUMSA, ja fa temps que el PSC de Mataró hi
té posat l’ull a sobre. S’han dedicat, durant
un munt d’anys, a comprar varis edificis i a
exercir “mobbing” contra els que encara hi
viuen per tal que marxin. Hi ha altres cases
que PUMSA i l’Ajuntament mantenen en
desús permetent que es degradi el barri,
posant en perill la integritat dels que hi
vivim i dels veïns i veïnes del centre.
L’Arcadi Vilert, PUMSA, i el tripartit munici-
pal volen optar per la via repressiva, posant
el cas en mans de la (in)justícia, perquè
qualsevol matí ens llevem amb les porres
dels mossos davant dels nassos. Nosaltres
els diem, que no ens pensem quedar de
braços creuats i els fem responsables del
que pugui passar a partir d’ara. Si hi ha
desallotjament tampoc serà el final.
Esperem no estar soles i comptar amb la
complicitat i les forces de tots aquells i
aquelles que des de diversos àmbits i amb
diferents mitjans lluitem per fer d’aquesta
ciutat i món un lloc millor per viure.
Estigueu alerta davant noves convocatòries. 

Cal Motxo 21/1/05

ELS GALS RESISTEIXEN A LES INVASIONS URBANÍSTIQUES DE SANT ANDREU

Carnestoltes reivindicatiu per reclamar
els terrenys de les antigues casernes

Desallotjament d’una vivenda a Vallcarca
VALLCARCA/BARCELONA.- Dimarts dia 8 de febrer es va desallotjar una vivenda okupada al car-
rer Hospital Militar, “Kan Faking Faker”. El desallotjament es va fer sense previ avís als/les
okupants, encara que la policia va arribar amb l’ordre de desallotjament. Van detenir a la
persona que hi havia a l’interior de la vivenda en aquell moment i unes hores més tard la van
deixar en llibertat, després d’identificar-la.                                                Contra-Infos 8/2/05

Respir judicial a 
la nova okupació 

de Manresa
MANRESA/EL BAGES.- «A principis de desembre
de 2004 vam okupar un immoble batejat
amb el nom de Can Cristu, situat a la car-
retera Santpedor de Manresa, amb la inten-
ció d’establir-hi el nostre habitatge i obrir-ne
les seves possibilitats al barri. La casa, propi-
etat dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), feia més de 3 anys que esta-
va abandonada i presentava clars símptomes
de deteriorament. Després d’un mes d’oku-
pació, hem arreglat el pati i hem aturat la
deterioració provocada per la humitat. Hem
pres contacte amb algunes veïnes, les quals
ens han felicitat per cuidar-nos d’un espai
que s’estava degradant i fins i tot el darrer
habitant de l’immoble ens va animar en la
nostra tasca. Però als FGC sembla que no els
ha agradat la idea. Sense mostrar cap interès
pel diàleg ens van denunciar als Mossos
d’Esquadra, els quals van intentar enllestir el
tema passant-ho a jutjats com a ‘judici ràpid’.
Davant la negativa del jutge, l’advocada de la
Generalitat, tot i declarar que per part de
FGC no hi havia cap intenció de fer ús de
l’immoble, va presentar una ‘mesura caute-
lar’ per desallotjar-nos i mantenir-nos apar-
tats del nostre habitatge durant 10 anys. En
principi la ‘mesura cautelar’ no s’ha acceptat,
però continuem pendents de l’evolució dels
tràmits judicials.»               Cal Cristu 31/1/05

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

ELS RECLAMEN 267 MILIONS DE PESSETES PER 8 ANYS D’OKUPACIÓ

Arriben les citacions judicials a l’Ateneu Santboià

ANTIMILITARISME

DESPRÉS DE L’ACCIÓ DIRECTA AL MONUMENT DEL SOLDAT DE LLEVA

L’Ajuntament d’Alacant ha demanat
un any de presó i prop de 12.000

euros de multa per sis antimilitaristes

Condemna d’usurpació
als identificats al 
desallotjament de

l’Ateneu de Sant Andreu
SANT ANDREU DEL PALOMAR.- El passat 15/04/03
van desallotjar l’Ateneu de Sant Andreu,
després del desallotjament va començar el
procés penal per usurpació, ja que la fiscalia
va seguir acusant després que l’acusació par-
ticular es retirés del cas. La petició fiscal era
de 4 mesos a raó de 6 euros per dia i les
costes del judici a les dues persones identifi-
cades. En la vista oral l’única pregunta de la
jutgessa titular del Jutjat Penal núm. 16 de
Barcelona va ser sobre els ingressos de les
persones acusades. Finalment ha fet pública
la sentència de 4 mesos a raó de 4 euros per
dia, amb la responsabilitat civil subsidiària de
1 dia de privació de llibertat per cada 2 dies
impagats i les costes del judici que s’hauran
de dividir entre les dues persones.

Contra-Infos 08/02/05



Aquest episodi de pluges després de 2 mesos de sequera s’acabarà el dimecres al migdia, i haurà deixat entre 50 i 120
litres per metre quadrat a la majoria de poblacions de Barcelona i Girona. A partir de dijous s’imposarà l’ambient assoleïat
amb temperatures més altes de dia (14-16 graus) però força fredes de nit (2-4 graus). Humitat més alta i boires a l’interior. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 Dissabte 12 Diumenge 13 Dilluns 14 Dimarts 15

Invasió d’Irac:
la massacre continua

18.912 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

9.814 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

1641 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

(12 durant l’última setmana)

10, 17 I 18 DE FEBRER A LA FERA, C/SANTA ÀGATA 28 DE GRÀCIA

Jornades sobre l’autonomia obrera

Atacs en defensa dels animals
CATALUNYA.- «La nit del passat dimecres, 2 de
Febrer, van ser segellades i apedregades les
llunes de l’empresa UPS a Terrassa i Manresa
pels seus contactes comencials amb
Huntington Life Sciences. No ateniu a raons,
doncs ateniu-vos a les conseqüències, fins
que no deixeu els nostres germans animals
tranquils, nosaltres no us deixarem en pau.»
http://www.accionvegana.org ALF 8/2/05

Agressió feixista a un
membre de l’Ateneu

de Viladecans  
VILADECANS/BAIX LLOBREGAT.- El passat dissabte
29 de gener, un jove de l’Ateneu Llibertari de
Viladecans va ser agredit per un grup de feix-
istes que viatjaven a un tren de Renfe. Els
agressors eren un grup d’aproximadament
deu persones del Baix Llobregat que viat-
javen en el tren amb destinació Sant Celoni i
es dirigien a una coneguda discoteca de Vall-
gorguina. Van començar a empentar aquest
veí de Viladecans per la seva estètica anar-
quista i, malgrat els crits d’altres viatgers, van
acabar apallissant-lo. També va ser agredida
una dona que va voler intentar aturar-los. Es
tracta de la tercera agressió en mig any que
pateix el jove de 19 anys per part d’aquest
grup de feixistes, però també cal sumar la
soferta per una timbalera de Viladecans me-
nor d’edat. Ja s’han emprés accions legals per
denunciar aquests fets i properament s’enge-
garà una campanya amb el lema «No més
agressions feixistes ni a Viladecans ni enlloc».   

Ateneu de Viladecans 8/2/05

La Massa Crítica 
es multiplica pels 

carrers de Barcelona
BARCELONA.- El divendres dia 4 de febrer, ja eren
70 participants a la bicicletada carnavalesca.
Algú i alguna duia disfresses i el confeti servia
per festejar el col·lapse circulatori. La marxa
alliberava carrers com la Diagonal, Balmes i Via
Laietana de soroll i de fum. Hi aparegueren
uns espontanis disfressats de «barrufets» que
es van col·locar al darrera de la marxa evitant
els enfrontaments entre conductors i ciclistes.
Cap participant va intentar foragitar els «bar-
rufets», doncs aquests anaven en patrulla
motoritzada i armats. Cal dir que la convo-
catòria és perenne per cada primer divendres
de mes i la propera serà el 4 de març. 
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BURGOS.- El passat dijous 13 de gener, la ciutat
de Burgos es va convertir en protagonista d’un
succés tràgic que va costar la vida de 11 obrers
i va causar ferides de gravetat a altres tres, tots
ells treballadors de la coneguda empresa de la
construcció “Arranz-Encinas”, com a conse-
qüència d’una deflagració produïda a l’interior
del local en el que es canviaven de roba en
aquell moment per iniciar la seva jornada lab-
oral. Davant d’aquests fets la CNT va convocar
una manifestació pel 29 de gener a la plaça del
Cid de Burgos a les vuit del vespre. El passat 21
de gener, quatre militants de la CNT que
estaven enganxant cartells de la manifestació,
van ser retinguts i identificats per la policia
nacional, local i secreta, en total uns deu poli-
cies. Després de ser identificats, els van requis-
ar tota la propaganda de la manifestació
al·legant ordres de retirar tot cartell al·lusiu als
recents accidents ocorreguts a Burgos. Des de
la CNT Burgos també volen denunciar la
situació d’intimidació ocorreguda en aquesta

ciutat davant de qualsevol possible protesta
ciutadana, arribant, per part de les forces de
“seguretat”, fins i tot al registre sense cap ordre
judicial, de locals d’organitzacions i un
desplegament policial que tenia com objectiu
salvaguardar la seguretat dels empresaris cau-
sants del sinistre. Diversos centenars de per-
sones, prop d’un miler, van assistir a la mani-
festació convocada a Burgos pel fòrum Social
en solidaritat amb els treballadors morts-
assassinats i ferits en el més que previsible
accident laboral ocorregut el dia 13 de gener
en l’empresa Arranz Acinas. En passar la mani-
festació per davant de la seu de l’empresa, bén
protegida per les forces policials, es va realitzar
una llarga parada, van refermar les consignes i
es va col·locar una pancarta a la façana. El sen-
timent comú de tots els i les paticipants va ser
l’exigència de responsabilitats per uns fets que
tenen molt més de criminals que d’accidentals.
Més informació a:        www.alasbarricadas.org  

CNT + Contra-Infos 2/1/05

Menors immigrants tutelats per 
la Generalitat intenten autolesionar-se

per denunciar la seva situació

TORRE BARÓ/BARCELONÈS.- El passat 1 de febrer
va realitzar-se la presentació-assemblea de la
xarxa d’Educació Lliure. En la reunió partici-
paren 50-60 persones de col·lectius d’educació
alternativa d’arreu de Catalunya. Així doncs, la
trobada assolí -en un primer moment- un dels
objectius de la xarxa, la confluència dels difer-
ents projectes i persones d’educació
Alternativa existents en l’actualitat. En l’assem-
blea s’aprecià la necessitat de coneixença entre
les persones que busquem formes d’educació
diferents al model hegemònic. Alhora, es per-
filà una dinàmica que permetés que les per-
sones ens coneguem millor, per això es pro-
posà realitzar una segona trobada en un dia
festiu i amb diferents espais per reunir-se i
esplaiar-se. D’aquesta manera es possibilitava
la implicació dels pares/mares que per la

responsabilitat amb els fills/es sovint no
poden participar en reunions. La reunió s’ha
convocat pèl diumenge 13 de febrer a Torre
Baró, amb la pretensió de començar a crear
diferents grups de treball que dinamitzin la
xarxa. D’altra banda, el col·lectiu d’educació
Lliure Lahuasca -membre integrant de la Xell-
presenta el seu projecte educatiu aquest diss-
abte  12 de febrer a l’espai de “La Font dels
Eucaliptus” de Torre Baró. Des de les deu del
matí els veïns/es , així com membres dels
diferents col·lectius afins faran tasques d’a-
condicionament i habilitació de l’espai, a les
14.00 hores hi aura un dinar popular i a partir
de les 16.00 hores es realitzarà un café-assem-
blea de totes les persones i col·lectius amb vol-
untat d’interès i implicació en la coordinació
de l’espai. Esteu convidades!        XELL 8/2/05

Denuncien el projecte per construir
una macro-urbanització a Querol

QUEROL/ALT CAMP.- Querol és un municipi situat a l’Alt Gaià en un
espai que fa de transició entre el sistema Mediterrani central, unitat
a la qual pertany, i la Depressió Central oriental. És per aquest motiu
que Querol compta amb 2.470 hectàrees protegides, declarades
espai d’interès natural (PEIN). En el Ple de l’Ajuntament de Querol de
18 de desembre de 2004, es va aprovar per 4 vots a favor (PSC més
l’Alcalde del grup mixt) i 3 en contra (CIU), l’inici del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que preveu 1.010 hec-
tàrees urbanitzables. Portar a terme aquesta nova urbanització de
1.026 habitatges (45 habitatges/ha) suposarà destrossar el vessant
de la muntanya de Montagut (Serra d’Ancosa) que encara es troba
verge. La Plataforma Salvem Querol demana que es desestimi el nou
pla d’ordenació urbanística municipal i el pla parcial de la Roca-
corba. Exigeixen un desenvolupament sostenible del poble i de les
urbanitzacions, respectuós amb l’entorn i que aprofiti la singularitat
del municipi, no que la malmeti. Més informació a: www.gepec.org 

GEPEC - Plataforma Salvem Querol 1/2/05

ELS DRETS DELS MENORSANTICAPITALISME

VALLVIDRERA/BARCELONÈS.- El passat dijous 27,
saltava a la majoria de mitjans de comuni-
cació l’alarmant notícia sobre un motí a un
centre de menors immigrants situat a
Vallvidrera. Segons explica El Punt, va ser
més un intent d’autolesions, aprofitant la
visita de la secretària per la immigració de la
generalitat, per tal de cridar l’atenció davant
la situació d’internament i la deixadesa
burocràtica, fet que va comportar un gran
desplegament per part de la guàrdia urbana
i dels mossos, que no van practicar cap
detenció. Fonts consultades pel Contra-
Infos han declarat que aquest episodis són

força comuns, pel que ens fa pensar que el
que ara l’hi hagin donat tant d’enrenou és
degut a la criminalització i l’alarma social
que volen provocar ara que comença el
procés de regularització d’immigrants. A les
mateixes dates aparegueren articles fent
pública la massificació dels centres de
menors: El nombre de menors ingressats en
centres penitenciaris gairebé s’ha triplicat
en els tres últims anys: al 2001 n’hi havia 91 i
al 2004, 243. Justícia ho atribueix a la nova
llei del menor, que segueix sent notícia
després que vulguin endurir les penes. 
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ANTIFEIXISME

ALLIBERAMENT ANIMAL

DIUMENGE 13 DE FEBRER 12H A LA PLAÇA CATALUNYA DE BARCELONA

Manifestació en suport immigrants

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS DEFENSA DE LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Els iraquís no podran plantar ni
guardar les seves pròpies llavors: 

Paga a Monsanto o more’t de gana!
IRAK.- Com a part de la dramàtica reestructuració económica porta-
da per EEUU a Iraq, l’administració americana va possar al dia les
lleis sobre la propietat intel.lectual. En aquestes s’informa als
grangers iraquians que, per entrar dintre dels “estandars de protec-
ció reconeguts internacionalment”, estaràn obligats a comprar les
llavors modificades genéticament venudes per la transnacional
nordamericana Monsanto junt amb l’obligació de destruir les prò-
pies llavors, desenvolupades al llarg de milers d’anys, sota l’amenaça
de multes i penes de presó. Aquestes lleis atenten contra un 97% de
grangers que són els que guarden i compartixen llavors en un sis-
tema de selecció natural dut a terme per les comunitats indígenes
de tot el planeta al llarg de generacions. És més, els EEUU pretenen
que els grangers comprin, any rera any, la llicència que els permeti
aconseguir i plantar unes llavors modificades genéticament que
Monsanto ha modificat a partir de les mateixes que ara pretenen
destruir. Per més info: http://resist.ca            Contra-Infos 1/2/05

LLUITES LABORALS

La policia de Burgos confisca propaganda de CNT

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

Èxit de la primera trobada de la XELL

AL 104.5 FM A LA ZONA DE BARCELONA NORD

Emissió en proves de Ràdio Bronka


