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PRESOS I PRESES EN LLUITA

L’EIXAMPLE /BARCELONA .- La Casa Nostra va ser
okupada a començaments de l’any 2004 i
funcionava des d’aleshores com a espai per
fer-hi activitats. Era propietat de la immobil-
iària Núñez i Navarro, que havia adquirit
aquesta finca del núm. 107 conjuntament
amb d’altres edificis del carrer Sicília que ja
havien estat enderrocats per tal de fer nego-
ci especulatiu amb la construcció de nous
pisos. Avui una dotzena de furgons de la
policia nacional s’ha presentat davant de
l’edifici per tal de desallotjar-lo després que
el passat 15 de febrer quedés en suspensió
l’ordre que hi havia aquell dia ja que 200 per-

sones es van concentrar per impedir-ho. Des
de les 9 del matí han començat a rebentar la
porta principal amb malls i després han con-
tinuat rebentant els accessos interiors, men-
tre el carrer Sicília estava tallat al trànsit.
Han desistit d’entrar per la planta baixa i han
portat una grua elevadora per tal d’entrar
per la façana, però la màquina s’ha espatllat.
Han demanat la presència d’un camió de
bombers, però aquests després de consultar
amb els seus jefes han decidit marxar i no
actuar en un desallotjament. Finalment han
contractat una grua privada per tal de fer
arribar agents antiavalots amb cistelles fins

al terrat de l’edifici. Des d’allà han anat baix-
ant fins on eren les 10 persones encade-
nades, les han identificat i les han deixat en
llibertat, excepte a una d’elles que la van fer
pujar a un cotxe patrulla per portar-la a la
comissaria de La Verneda amb l’excusa que
les seves empremptes coincidien amb les
d’una altra persona acusada d’un robatori. 
Concentració de suport al detingut
A la Verneda s’hi han concentrat desenes de
persones i per dimecres 16 a les 9 del matí
han convocat una concentració als jutjats
del Passeig de Sant Joan. 

Contra-Infos + La Casa Nostra 15/3/05

BARCELONA .- Tal com anunciàvem en el butlletí
anterior, el passat divendres començava un
intens cap de setmana de lluita de l’Assemblea
per la Regularització Sense Condicions que va
consistir en el tancament durant tot el cap de
setmana de centenars d’immigrants, un dejuni
massiu i vàries concentracions. Les exigències
eren clares de cara al govern espanyol que ini-
cià el procés regularitzador el passat 7 de
febrer: la modificació dels requisits exigits,
l’ampliació dels plaços actualment existents,
la possibilitat d’accés a aquest procés de tots
els immigrants sense papers, la suspensió de
les expulsions i detencions per falta de docu-
ments i una reunió amb la subdelegació del
govern a Barcelona amb la major brevetat pos-
sible. Així, divendres 11 de març s’iniciaven les
protestes a plaça Universitat a quarts de vuit
del vespre, quan centenars d’immigrants es
van reunir en un acte de record de les víctimes

de l’11-M i en solidaritat amb els seus familiars.
Acabada la concentració, els immigrants i
grups de suport van anar marxant cap als
diversos locals cedits, en un total de vuit
espais entre Barcelona i Gramenet del Besòs.
A Barcelona, s’ompliren el Poliesportiu Sant
Medir, el local de COBAS, el local de la CNT
que aglutinà la tancada de dones immigrants,
la Parròquia de Sant Miquel del Port, la UPC
del Campus Nord, i la Universitat Pompeu Fa-
bra que es troba entre Passeig de Circumva-
lació i Marquès d’Argentera. A Santa Coloma,
s’aglutinaren immigrants a la Parròquia de Sant
Miquel i a l’Ateneu Júlia Romera.
Les tancades
La previsió inicial de persones que es tancar-
ien durant el cap de setmana i que durien a
terme la vaga de fam, va quedar ràpidament
desbordada. Des dels primers moments,
grups de suport van fer una crida a la gent

Zigor absolt a l’últim judici celebrat
TERRASSA /VALLÈS O CCIDENTAL.- El passat dimecres 2 de març es va celebrar un judici a
Terrassa contra Zigor Larredonda en que se l’acusava de robatori amb força sobre les coses
(veure contra-infos 349), demanant el Ministeri Fiscal una pena de tres anys. En una sen-
tència notificada recentment, el Jutjat Penal núm.1 de Terrassa absol Zigor del delicte de
robatori, ja que l’acusació no va poder provar que Zigor es trobés al lloc dels fets, així com
la declaració de dues persones que el van acompanyar tota la nit, fins que van anar a casa
d’una amiga, moment en que es van adonar que la fugoneta de l’amiga a qui anaven a vis-
itar es trobava oberta. L’acusació es basava en que Zigor era el conductor habitual de la
furgoneta implicada en els fets, però no va poder reconèixer cap de les persones que van
participar en el robatori, fet suficient per aplicar la pressumpció d’innocència. 
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RECLAMEN A MADRID I PARÍS QUE POSIN LA SEVA POLÍTICA PENITENCIÀRIA «EN CLAU DE SOLUCIÓ»

Els presos i preses polítiques basques 
comencen una vaga de fam indefinida 
ESTAT ESPANYOL.- La lluita pel reconeixements
dels drets de les preses polítiques no s’atura:
el Col·lectiu de Presos Polítics Bascos (EPPK)
ha començat dimarts 15 un vaga de fam
indefinida que s’emmarca en la dinàmica de
«lluita permanent» que va iniciar a
començaments de gener amb l’objectiu
d’exigir la seva repatriació i el respecte als
seus drets fonamentals, així com el reco-
neixement de l’estatus polític. En un comu-
nicat, el Col·lectiu recorda que, dins d’aque -
sta dinàmica, durant aquestes últimes set -
manes s’han dut a terme insubordinacions,
tancaments i actes de propaganda a les
presons. «Per contra, en els governs [espany -
ol i francès] només hem observat una acti-
tud punitiva; ens han obert expedients disci-

plinaris i ens han denegat les comunicacions,
a més de vulnerar altres drets (...) Per tant,
fem un nou pas amb aquesta vaga de fam
indefinida. I ens reafirmem en la nostra dis-
posició a seguir amb aquesta dinàmica de
lluita indefinida fins que ens siguin aplicats
tots i cada un dels nostres drets, així com el
nostre estatus polític,» prossegueix el text
dels presos, que agreguen que «només així
ens farem amb unes condicions de vida
dignes; només així ocuparem l’espai natural
que ens correspon en el procés polític basc».
Ressalta EPPK en el seu comunicat del 14 de
març, que els estats han contestat amb
càstigs aquesta dinàmica de mobilitzacions.
El setembre de l’any passat, el Col·lectiu de
Presos Polítics Bascos ja va posar en marxa

un tancament a totes les presons per exigir
la seva repatriació i el seu dret a prendre
part en el procés polític d’Euzkadi. 
Les protestes van començar fa mesos
Durant el primer cap de setmana d’octubre,
els presos van realitzar una vaga de comuni -
cacions. Les protestes es van intensificar
amb l’arribada del 2005. El 4 de gener van
començar una sèrie de tancaments rotatius
de deu dies, que ha abastat a totes les
presons on hi ha presos polítics bascos.
Durant més de dos mesos, la mobilització
dels empresonats també ha tingut reflex als
carrers, on s’han celebrat nombroses con -
centracions i manifestacions, i en què han
participat milers de persones. 
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LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

EL DESALLOTJAMENT FORMA PART D’UN GRAN NEGOCI IMMOBILIARI DE NÚÑEZ I NAVARRO

La Casa Nostra resisteix durant 5 hores l’assalt policial

CONCENTRACIONS, SUPORT, TANCADES I VAGA DE FAM DE 450 PERSONES EN LA DENÚNCIA DEL PROCÉS ACTUAL

600 immigrants es tanquen a vuit locals durant el cap 
de setmana per exigir la regularització sense condicions

per tal que dugués estufes, mantes i mata-
lassos, ja que molts immigrants s’anaven
sumant progressivament a la protesta. El
Poliesportiu Sant Medir aglutinava 300 per-
sones tancades, al local de la CNT, 23 dones
emitien un comunicat denunciant la doble
marginació de les dones immigrants i a
Santa Coloma, 100 immigrants es tancaven a
ambdós locals. Les seus de les universitats
també van quedar ràpidament col·lapsades
per l’arribada constant d’immigrants que
volien sumar-se a la protesta. Les xifres
finals foren de més de 600 persones tan-
cades i 450 en vaga de fam. Les tancades es
van desenvolupar amb total normalitat, amb
activitats, passes de documentals, assem-
blees i presa de decisions constants. Múlti-
ples persones es van acostar a mostrar la
seva solidaritat amb els immigrants, fet que
féu pujar els ànims a les persones tancades i
en dejuni. Tot i això es produïren moments
durs, quan, per exemple, varis immigrants
foren atesos en diversos centres hospitalaris
com a conseqüència del dejuni. Finalment,
el diumenge 13, se celebrà una assemblea al
Poliesportiu Sant Medir a primera hora de la
tarda en què s’avaluà el transcurs de la tan-
cada i a les 6 de la tarda, es partí en mani-
festació des del poliesportiu, passant per la
Carretera de Sants fins a Plaça Espanya. La
resta de tancades finalitzaren a les 9 del
vespre, tal com era previst des d’un inici.
L’Assemblea ja du temps anunciant que, en
el cas que el govern no atengui les exigèn -
cies que se li han entregat, a partir del 2
d’abril -jornada de lluita global contra els
centres d’internament- iniciarà una nova
onada de tancades indefinides. 

Assemblea per la Regularització Sense
Condicions + Contra-Infos 15/3/05



Façana de La Casa Nostra amb la grúa que han utilitzat per desallotjar.

SANT ANDREU D E L PALOMAR .- El passat divendres
11 de març per la tarda, un grup d’okupes van
ser amenaçats per un dels directius (Sr.
Chavez) de la empresa Fabra y COATS.S.L. (una
de les primeres empreses estrangeres en
invertir capital a Catalunya, ara anomenada
COATS,s.l.) dient, que ja havia pres les mesures
“legals” i que ara passarien a les il·legals, i que
no els importaria les conseqüències, ja que
tenien diners suficients per afrontar-les.
Existeixen en aquest moment 3 cases oku-
pades al c/Segre del barri de Sant Andreu del
Palomar. A part, en aquest carrer, també viuen
veïns de tota la vida, que seran desallotjats
per una miserable quantitat de diners, amb els
que no es podran subvencionar una nova
residència, són persones grans i també estan

sent presionades per aquesta empresa multi-
nacional, sota la força de la por. La gent de
Sant Andreu ha convocat una concentració-
manifestació per dimecres 16 de març’05 a les
19h. a la Pl. Orfila (Metro L1 Sant Andreu). Per
altra banda, Marc Fité, que és directiu de
Inmora S.L. segueix endavant amb les seves
amenaces a la casa de Portal Nou. L’últim
episodi mafiós el va protagonitzar un dels
seus matons, el passat dijous 10 que va agredir
un jove de 14 anys que resideix a la casa amb
un casc de moto quan el noi anava a l’escola.
Per la tarda una concentració d’una vintena de
persones va fer un escratx a l’empresa ma-
fiosa, sense poder donar el seu merescut al
responsable.              Okupes del carrer Segre 

+ Contra-Infos 15/3/05

LLUCALARI/MENORCA .- El passat dimecres 9 de
març, el col·lectiu que es troba okupant les
antigues casernes de Llucalari ara fa tres anys,
va rebre una ordre de desallotjament del
Tribunal Superior de Justícia, que els instava a
abandonar la casa en una setmana. L’ordre
també explicitava que, en el cas que no fos
abandonada, les instal·lacions serien desallot-
jades per la policia. El procés legal es va
engegar ara fa tres anys i ha acabat desembo-
cant en una ordre emesa des del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid, donat que la
propietat dels terrenys i les instal·lacions són

de l’exèrcit espanyol. Durant aquests tres
anys s’han rehabilitat múltiples cases i bún-
quers, s’ha habilitat un Centre Social, s’han
construït horts, sistemes de conducció d’ai-
gües, s’ha netejat l’espai i s’ha donat vida a l’il-
la. En aquests moments, el col·lectiu informa
que està preparant accions i activitats per fer
front a l’amenaça. També demanen que qual-
sevol persona que vulgui mostrar suport, tant
unint-se a les accions com mostrant solidari-
tat, pot escriure a: <agrolluca@hotmail.com>

Col·lectiu de Llucalari + 
Contra-Infos 15/3/05

ARGENTONA/EL MARESME .- La nit de dijous 10
de març a divendres es va okupar al centre
històric d’Argentona, un antic mas Cal
Guardià, per evitar el seu imminent enderroc.
Diversos membres de la Plataforma en
Defensa del Casc Antic d’Argentona van
entrar a l’immoble i van penjar una pancarta
per evitar que es fes l’enderrocament de l’ed-
ifici, previst en un pla urbanístic de reforma
del centre  iniciat fa dos anys. Tres persones
s’hi van quedar tota la nit i part del diven-
dres, mentre a fora una trentena més el hi

donava suport enmig d’un fort desplagament
policial. Cap a les 13h del migdia de diven -
dres, uns 15 antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra, amb ordre judicial, van tirar a terra la
porta del mas i van detenir a les tres person -
es que es trobaven al seu interior, una d’elles
regidora de l’Ajuntament per EUiA. Finalment
el dissabte dia 12 i després de més de trenta
hores a comissaria, els detinguts van sortir en
llibertat, a espera de judici, acusats de pre-
sumptes delictes d’usurpació “flagrant” i
coaccions. L’okupació d’aquest mas s’enmar-

ca en la lluita dels veïns i veïnes del poble
que s’oposen a la desaparició de la masia de
Cal Guardià i de la font de Sant Domingo des
de fa dos anys. Els interessos dels construc-
tors (Vèrtix) amb el beneplàcit de la promo-
tora municipal (tripartit) s’oposen a la de la
majoria dels argentonins/es. La crimi-
nal·lització dels membres de la Plataforma en
Defensa del Centre Històric i dels veïns que
s’oposen al projecte ha estat imparable.
Actualment Cal Guardià està vigilat per més
de 20 guardes de seguretat i la constructora
ja ha començat a enderrocar les parets inte-
riors de les cases dels voltants del mas.

Plataforma en Defensa del Casc Antic
d’Argentona + Contra-Infos 15/3/05

Amenaces de la Multinacional 
COATS a okupes de Sant Andreu

Arriba l’ordre de desallotjament a les antigues
instal·lacions militars de Llucalari a Menorca

L’AJUNTAMENT I LA CONSTRUCTORA VÈRTIX VOLEN DESTROSSAR EL CASC ANTIC

Detingudes tres persones que okupaven
un mas per evitar que fos enderrocat

Ordre de 
precintament 
per La Muerte

VILA DE GRÀCIA .- Per al passat dilluns 14 de
març, hi havia una ordre de precintament
per la casa okupada La Muerte, perque el
menjador popular es suposadament il·legal.
A les nou del matí, els okupants de l’inmoble
van posar un recurs en contra d’aquest
ordre, mentre tant, una cinquantena de per -
sones es concentraven a l’exterior del local
per tal d’evitar que es fes efectiu el precin -
tament. Finalment no ha aparegut ningú a
precintar La Muerte.   Contra-Infos 15/3/05

ELS TEMUTS ESQUADRONS DE LES UPAS

VILA DE GRÀCIA .- La Coordinadora Antirepres-
siva de Gràcia es va assabentar el passat dil -
luns 14 de març al vespre, a través d’un
teletip de l’agència Europa Press, que la jut-
gessa del jutjat núm.2 d’instrucció, havia
decidit suspendre les declaracions de 18
agents dels UPAS (dos havien declarat el
mateix dilluns) i passar directament a una
roda de reconeixement dels agents imputats
en un triple delicte de lesions, amenaces i
detenció il·legal i dos contra la integritat
moral i els drets individuals. Davant aquests
fets la Coordinadora valora que «la decisió
judicial es fonamenta en el comportament
dels agents dels UPAS. Els dos que ja han
declarat han dit no “saber res” de les agres-
sions, malgrat que van ser els propis agents
de les UPAS els que van trucar al 061 perquè
atenguessin els joves a comissaria i malgrat
les evidències gràfiques i mèdiques de les
lesions. Entenem que la jutgessa ja dóna per
fet que tots els agents policials -com es cos-

tum- negaran tots els fets. Val la pena recor -
dar que a comissaria, els metges del 061 van
dir que un requeria atenció hospitalària,
sent traslladat a l’Hospital del Mar durant la
detenció. Als tres joves se’ls diagnosticà
(tant als parts mèdics oficials realitzats a
comissaria com en posteriors informes
mèdics) diferents contusions, hematomes,
equimosis i múltiples lesions. De la constàn-
cia de les lesions també dóna fe una altra
decisió presa avui per la jutgessa: que diven -
dres es presentin davant el metge forense
amb els respectius informes mèdics.». La
Coordinadora remarca que aquests casos
posen de manifest la manca de mecanismes
per prevenir la tortura i les dificultats per
investigar les denúncies per maltractaments
i tornen a exigir la dimissió de Jordi Hereu,
responsable polític dels fets. Més informa-
ció a: www.tresdegracia.net. 

Coordinadora Antirepressiva de Gràcia
Contra-Infos 15/3/05

LA JUTGESSA EMET L’ORDRE DESPRÉS QUE DOS AGENTS DECLARIN «NO SABER RES»

Ordenen roda de reconeixement 
de 20 agents de les UPAS per 

esclarir la pallissa als joves de Gràcia

ANTIMILITARISME L’Exèrcit només ensenya a matar
BARCELONA .- Dimecres 9 de març, a les cinc de la tarda, un equip de desinfecció va aïllar amb
un cordó sanitari un focus de virus militarista, present al Saló de l’Ensenyament de la Fira de
Barcelona. Amb l’objectiu d’evitar el contagi dels visitants del Saló, majoritàriament joves i
personal docent, una vintena d’antimilitaristes, equipats amb vestits blancs antisèptics i
mascaretes, van acordonar l’estand del Ministeri de Defensa Espanyol. Amb aquesta acció
sanitària, aplaudida pels visitants del Saló que es trobaven presents, es va aconseguir evitar
l’expansió d’un dels virus més perillosos del planeta, el militarisme, causa directa de nom-
broses guerres i d’incomptables morts.      Assemblea Antimilitarista de Catalunya 15/3/05

Acció de protesta davant de l’stand del Ministeri de Defensa al Saló de l’Ensenyament.



Forta pujada de les temperatures durant aquesta setmana, en que definitivament s’acabarà aquest llarg hivern i arribarà
amb força la primavera. Les temperatures alguns dies podran arribar als 20 graus. A partir de diumenge començaran a
apropar-se algunes pertorbacions però molt dèbils, provocant un augment de núvols alts i mitjos sobretot a Ponent. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 Dissabte 19 Diumenge 20 Dilluns 21 Dimarts 22

DIMECRES 16 DE MARÇ 19H A PLAÇA ORFILA <M> SANT ANDREU L-1

Aturem les amenaces immobiliàries

Dijous 17 de març a 2/4 de 8, xerrada sobre
la repressió al CSO L'Òpera, a l'Hospitalet.

ORGANITZA : Centre Social La Òpera
Dijous 17 de març a les 6, xerrada sobre presos
i preses catalanes i basques, a l'aula 3001  de la
Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, amb Rescat i Etxerat. 

O RGANITZA : Endavant i Alternativa Estel
Divendres 18 de març a les 7, homenatge a
Xosé Tarrío a càrrec de la seva companya, a
l'Espai Obert (c/ Blasco de Garai 2 de Bcn). 

OR G A N I T Z A: Assemblea contra les presons
Divendres 18 de març a les 8, xerrada a càr-
rec de l'Assemblea Antirepresiva de Ponent;
després sopar i festa, tot al Kasalet
(c/Societat núm. 4 de Terrassa). 

ORGANITZA : Acció Autònoma
Dissabte 19 de març a les 22h, festa-concert
al CSO L'Òpera de l'Hospitalet.

ORGANITZA : Suport detinguts 4 d’octubre
Dissabte 19 de març a les 6, xerrada sobre la
situació dels presos anarquistes, al local de
la CNT (c/ Joaquim Costa núm. 34 de Bcn).
ORGANITZA : Grup suport presos anarquistes

Dissabte 19 de març a les 7, xerrada sobre
diferents casos de repressió a La Krispa (c/
Marqués de Comillas núm. 153 de Cornellà).

ORGANITZA : SAT i Rescat

DIJOUS 17 DE MARÇ A LES 18H PARC 11 DE SETEMBRE D’ESPLUGUES

Nova acció per denunciar el Pla Caufec

DISSABTE 19 DE MARÇ 20H PLAÇA DE SANTS, MARXA A LA MODEL

Per la dignitat dels presos en lluita

DISSABTE 19 DE MARÇ 17:30H A RONDA SANT PERE/PG. DE GRÀCIA

Fora totes les tropes d’Iraq i Palestina

ESTAT ESPANYOL.- Ja fa uns quants
mesos que diverses iniciatives
locals s'han estat reunint per a
preparar aquestes jornades,
davant la necessitat de generar
espais on compartir experièn-
cies i posar en comú les difer -
ents problemàtiques existents
avui en dia dins d'aquestes ini -
ciatives. Així doncs us convidem
a ser partíceps d'aquesta troba-
da, ja que considerem que com
més iniciatives hi hagi més ric
serà el debat plantejat i les pos-
sibles propostes que es puguin
plantejar, on tots i totes hi hem
de tenir cabuda. Per tant, us fem
un breu resum per explicar en
que consistiran aquestes jor-
nades. Intentant plasmar les
necessitates de cada iniciativa
hem estructurat la trobada de la
següent manera:
DI J O U S 24, 16h: Presentació 
16:30h: Mostra de les diferents

iniciatives participants (Xarxes,
Ateneus, Centres Socials…),
paradetes, fotos, degustació
tradicional, i altres dinàmiques.
- 19:00 h: Taula rodona sobre els
ateneus populars a Barcelona a
principis del segle XX.
- 22:30 h: Cantautor
D IVENDRES 25: - 10:00 h-13:00 h:
Eix de Gestió-autogestió
- 16-20h: Eix de Participació
22h Teatre "El cuerpo del delito"
D ISSABTE 26, 10h: Eix de Xarxes
-16h: Eixos transversals:
Comunicació, Solidaritat glob-
al, Migracions, Precarietat,
Agroecologia i consum
-22h: Festeta de comiat amb
Habbo selekor i The Tea Time
Revolt i altres PD's.
D I U M E N G E 27:
10h: Assemblea de Conclusions
de la jornada i valoració.

www.enredos.net 
Enredos 15/3/05

DIUMENGE 20 DE MARÇ A LES 12H I TOT EL DIA A LA PLAÇA DE SANTS

Jornada denúncia Centres Internament

BARCELONA .- Aquesta passada setmana s’han
succeït les mobilitzacions per protestar
contra el Decret de Coexistència, publicat al
DOGC de 7 febrer, que vol regular les
plantacions de OMG a Catalunya. Després
que la setmana de mobilitzacions comencés
el passat dilluns 7 de març (veure C-I 350)
amb la penjada de 6 persones davant la seu
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca (DARP) els actes de protesta no han
parat de succeïr-se. El 8 de març la
Plataforma Transgènics Fora participà acti-
vament en el dia internacional de la dona
llegint un comunicat en la manifestació on
es comparava l’explotació patriarcal a la
dona amb l’explotació de la terra i la vida.
El mateix dia per la tarda va haver-hi una
reunió entre representants de la Generalitat
i la FONGD, on va quedar de manifest la
voluntat del Tripartit de no escoltar les
demandes dels agricultors afectats en con -
tra dels trangènics en general, i d’aquest
Decret de Coexistència en particular. Per ara
el Govern de la Generalitat (autoanomenat
d’esquerres, progressista i verd) es posiciona
molt favorablement a que les empreses de
biotecnologia tinguin totes les facilitats
possibles per poder expandir els seus nego-
cis agroalimentaris. La Generalitat té la
intenció de tirar endavant la coexistència de
cultius transgènics i tradicionals i no vol que
hi hagi un debat previ a l’aprovació del

decret, en tot cas hi estaria disposada una
vegada s’hagi aprovat la nova llei. Ara mateix
hi ha aprovades un total de 16.000 Ha de
conreus de blat modificat genèticament.
El 9 de març s’ocupà la seu de Novartis a
Barcelona, situada a Gran Via, acció que
aplegà una seixantena de persones i es va fer
l’acte d’inauguració d’un hort ecològic, abo-
cant terra al vestíbul i plantant diverses hor -
talisses i penjant una pancarta a la façana en
la que s’hi podia llegir: «Les llavors són de la
Terra i no de les multinacionals». Es va escol -
lir aquesta multinacional farmacèutica per
ser una de les empreses de biotecnologia
més grans del planeta. Durant la setmana
també es van fer diversos menjadors que
van ser molt apreciats per la gent que s’a -
costava a degustar els exquisits plats.
Manifestació a plaça Sant Jaume
Després de la festa convocada per divendres
tocava el torn a la manifestació de dissabte,
que arribà a aplegar unes 500 persones, que
després de recollir als i les qui habien romàs
als arbres durant tota la setmana, van recorrer
els carrers cèntrics de Barcelona per acabar
llegint un comunicat a la Pl. de Sant Jaume. El
Decret encara no està aprobat, ja que està a
l’espera de que la Generalitat respongui les
més de 60 al·legacions a la totalitat presen-
tades per la Plataforma Transgènics Fora.
Mira: www.agrariamanresa.org/transgenics/
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LA LLUITA PER ATURAR LA IMPOSICIÓ DELS TRANSGÈNICS

S’OCUPA L’OFICINA DE NOVARTIS LA SETMANA DE MOBILITZACIÓ

500 persones recorren els carrers de
Barcelona en lluita contra els transgènics

Acció a Abacus de l’UAB desenca-
dena una persecució pel campus
BELLATERRA/VALLÈS OCCIDENTAL .- El passat 10
de març, es produí una expropiació col·lec-
tiva i espontània a la botiga que té la
«cooperativa» Abacus al campus universi -
tari de Bellaterra. Aquesta expropiació
causà que treballadors, l’encarregat, per -
sonal de seguretat privada del campus i
policia local, iniciessin una persecució per
tot el campus contra vàries persones.
Finalment, la policia actuà dins el campus
identificant a persones que havien aturat
aleatòriament i els treballadors d’Abacus
n’acabaren denunciant a quatre per amen-
aces i agressions. S’han convocat concentra-
cions diàries davant l’Abacus de la UAB
durant aquesta setmana. Cada concentració
s’iniciarà al punt del migdia i tindrà dues
hores de durada.           Contra-Infos 15/3/05

Un noi apareix mort dins la
seva cel·la a la presó de Palma

PA L M A /MALLORCA .- El passat dijous 3 de març, un jove de 23 anys que
complia condemna per robatoris a la presó de Palma, va aparèxier
penjat a la seva cel·la. El noi fou trobat al vespre i forenses van dict-
aminar que la mort fou produïda per asfíxia del cinturó amb el qual
fou trobat penjat de la seva llitera. Enguany ja són vàries morts a les
presons per suïcidi. César Manzanos, representant de l’Associació
vasca Salhaketa explica que l’increment es registra «sobretot a partir
de les darreres reformes penals i coincideix amb el descens de la
inversió i la despesa pública en matèria d’equipaments i programes
dins dels sistema d’execució penal».                     Contra-Infos 15/3/05

Vaga i accions contra la 
clausura de l’empresa Miniwatt 

BARCELONA .- El passat dia 10 els treballadors de l’empresa Miniwatt
(ara Barayo) van fer una vaga per protestar contra l’actitud de la
multinacional LG Philips, propietària de la planta barcelonina, que
es nega a pactar un “pla social digne” per als prop de 360 trebal-
ladors a qui afecta el tancament de la fàbrica. Cap a les 8 del matí
van tallar la ronda Litoral, en sentit Besòs i van marxar des de la
Zona Franca cap a la plaça de les Drassanes. A les 10h es van con -
centrar davant el Parlament de Catalunya, on una delegació del
comitè es va reunir amb representants dels grups parlamentaris
catalans. Van demanar que el ple del Parlament faci seva una
proposició no de llei que rebutja l’expedient de regulació d’ocu-
pació presentat per la multinacional per a tota la plantilla de
Miniwatt i que reclama la intervenció de la planta si LG Philips
insisteix a tancar-la.                                        Contra-Infos 15/3/05

ESTUDIANTIL LLUITES LABORALS PRESOS I PRESES EN LLUITA

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

CAN GIRONA, A SANTA MARIA DE MARTORELLES, DEL 24 AL 27 DE MARÇ

Enredos 05: Trobada d'iniciatives locals

DIMECRES 16 DE MARÇ A LES 11H ALS JUTJATS DE LLUIS COMPANYS

Acte denúncia tortures joves 4 d’octubre


