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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

Tot i el milió de persones «depurades» per la Cort Nacional i la guerra bruta de la dreta; Evo Morales és ja president bolivià per majoria absoluta. Les accions de Repsol YPF van caure un 2,31%, per més que el seu president, Antoni Brufau, enviés cartes de felicitació.

LA PRIVATITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

DIJOUS 22 DE DESEMBRE A LES 20H CASSOLADA POPULAR A LA PLAÇA SANT JAUME. PORTA L’SKATE, LA CASSOLA, EL XIULET, ETC...

El carrer és de tothom, no a la imposició cívica

BARCELONA.- Milers de persones van partici-
par el passat dissabte 17 de desembre a la
marxa popular contra les ordenances del
civisme que volen imposar des de l'ajunta-
ment de Barcelona. Segons el nostre
recompte més de 5.000, que van arribar a
omplir de gom a gom durant força estona la
plaça dels Àngels. Hi eren desenes de grups
afectats per les ordenances directament i
moltes altres persones que indirectament
veuran retallades les seves llibertats per l'a-
plicació d'aquest decret. Es van poder veure
tres grans batucades de tambors que ame-
nitzaven la marxa. La protesta va començar
amb columnes de més d’un centenar de
manifestants que van baixar des de diversos
punts de Barcelona, fins a confluir a la plaça
Universitat a les 17h.
Una columna la configuraven patinadors que
van sortir a les 16h del Palau Reial, van baixar
per Diagonal i Muntaner sota el lema
"Patinar no és cap crim" i van girar per Gran
Via fins el punt d'inici.
Un altre nombrós grup va baixar pel passeig
de Gràcia sortint des de la plaça del
Diamant. També va sortir una marxa des de
la plaça Folch i Torres, que va arribar a les
17:30h a la plaça Universitat. Des de Glòries
van desfilar malabaristes i ciclistes.

Un cop congregats i sota el lema “El carrer és
de tothom” es va baixar per la ronda Sant
Antoni, on s'hi van afegir nombroses prosti-
tutes. La baixada pel carrer Joaquim Costa va
donar continuïtat a la marxa, fins arribar a la
plaça dels Àngels, que va estar plena de gom
a gom. Allí prop de 300 skaters amb el patí
alçat van reivindicar l'ús de l'espai públic.
Al carrer dels Àngels es va produir el trenca-
ment d'un vidre de la seu del PSC, després de
les contínues provocacions de militants del
partit des de la porta de la seu. A continua-
ció es va baixar per la rambla del Raval, on
sorpresivament per a tothom, desenes d'an-
tiavalots dels mossos d'esquadra van irrom-
pre amb molta violència, disparant pilotes
de goma i apallissant a diverses persones
amb cop de porra. A partir d'aquell moment
la manifestació va viure moments de molta
tensió provocada per aquesta actuació. 
La policia provoca una vintena de ferits
Alguns manifestants van creuar contenidors
per a protegir-se de les pilotes de goma. Però
no tothom va poder reaccionar a temps, i
prop d’una vintena de persones varen haver
de ser ateses per cops de porra, patades i pilo-
tes de goma llançades pels policies. Dues
motos policials varen ser tombades pels mani-
festants i dues motos de veins del barri varen

ser atropellades pels furgons policials. La
marxa va fer cas omís a les provocacions poli-
cials i va baixar fins arribar a la Rambla on es
va girar pel carrer Escudellers. Allí es va conti-
nuar fins a la plaça George Orwell, on parado-
xalment s'hi va instalar -tot i la contradicció
òbvia amb el nom de la plaça- la primera
càmera de videovigilància de la ciutat. Per
aquest fet es va desplegar una gran pancarta
on es llegia "Ull, Clos et vigila". La intenció de
finalitzar la marxa a la plaça de Sant Jaume
amb la lectura d'un comunicat va ser abortada
pels mossos d'esquadra, i finalment aquest
comunicat es va llegir al carrer Ferran, on es va
desconvocar la protesta. Tot i això, un miler
de persones varen continuar denunciant la
limitació del dret a manifestació a l'interior
de la plaça Sant Jaume. Les càrregues de les
UPAS (guàrdia urbana antiavalots) en aquell
punt també es varen produir, arribant-se a
veure la imatge de mossos d’esquadra de paisà
agredits per policies d’uniforme, donada l’ac-
tuació violenta i indiscriminada dels agents. 
Els mass media transcriuen la versió oficial
Diumenge al matí però, els diari de gran tira -
da com El Periódico o La Vanguardia, -a
excepció d’El Punt- varen explicar una altra
manifestació, la que els hi van dictar des de
l’ajuntament de Barcelona. Una nota de prem-

sa de 10 línees supervisada per Jordi Hereu,
absolutament parcial i que ocultava tots els
fets repressius de la marxa va ser el resum de
tota aquella protesta. A Indymedia i a alguna
emisora de ràdio es va poder escoltar però la
versió dels i les manifestants. El proper dijous
22 a les 20h hi haurà cassolada popular a la
plaça de Sant Jaume.   Contra-Infos 20/12/05

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ REPRODUEIXEN TAN SOLS LA VERSIÓ DICTADA DES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

La marxa popular contra la imposició cívica 
uneix milers de persones als carrers de Barcelona
La protesta va ser reventada pels mossos a diferents punts del recorregut. Hi hagué una vintena de ferits

Mosso de paisà protegint-se dels antiavalots.

HOSPITALET/BAIX LLOBREGAT.- Unes 300 perso-
nes provinents de diferents col·lectius
socials i amics de la família Álvarez es van
manifestar dijous dia 15 pels carrers de
l’Hospitalet, per exigir que s’esclareixin els
fets que van provocar la mort del jove Pedro
Álvarez ara fa ja 13 anys. Recordem que en
Pedro va rebre un tret al cap, després d’una
discussió de trànsit, per part d’un descone-
gut. A les poques hores i gràcies a la col·labo-
ració de la novia d’en Pedro que va presen-
ciar els fets, un home va ser detingut. Se’l va
identificar com un agent de la Brigada de
Seguretat Ciutadana i passats set dies va ser
posat en llibertat utilitzant com a pretext la
falta de proves concloents. Des de llavors la
família Álvarez a patit tot tipus de pressions

i amenaces perque desisteixin en les seves
reivindicacions, fins al punt de que en Juanjo
Álvarez, pare d’en Pedro, ha estat imputat
amb diversos càrrecs per delictes d’amena-
ces, delictes d’injúries i delictes d’obstrucció
a la justícia. En cas de sentència condem-
natòria, en Juanjo podria haver d’afrontar
penes de diversos anys de presó i sancions
econòmiques desorbitades, mentre l’assassí
del seu fill queda impune. Coincidint amb l’a-
niversari de l’assassinat d’en Pedro es va rea-
litzar aquesta manifestació pels carrers de
l’Hospitalet, una concentració davant l’Au-
diència Provincial de Barcelona, així com
d’altres concentracions i accions que es van
dur a terme durant tota la setmana. 

Contra-Infos 20/12/05

L’ASSASSINAT DE PEDRO ÀLVAREZ

13 ANYS D’IMPUNITAT PER LA MORT DEL JOVE DE LA VERNEDA

Manifestacions i accions a l’aniversari 
de l’assassinat d’en Pedro Álvarez

BARCELONA .- Des de la Campanya Prou OMC!
es sumen a les denúncies sobre la repressió
policial patida pels moviments de camperols i
altres moviments socials (majoritàriament
provinents de Filipines, Indonesia, Taiwan,
Tailandia i Corea) que s’han manifestat a-
quests darrers dies a Hong Kong en favor de la
Sobirania Alimentària i per la desaparició de
l’OMC. Fins ara es té constància de que 900
persones han estat detingudes. A Barcelona
coincidint amb la II Setmana de lluita contra
els Transgènics, el passat dissabte dia 17, al
Portal de l’Àngel, membres d’ambdues plata-
formes i en solidaritat amb els manifestants
contra l’OMC a Hong Kong, van realizar una
representació de teatre de carrer sota el títol

“El Precio Justo”, on el presentador anava pre-
guntant a la gent quan creien que costaven al
fabricant certs productes d’ús habitual com
xocolata, café o roba, i finalment deia quin era
aquest preu. També es van escenificar situa-
cions com l’explotació laboral, la deforestació
i les guerres que els interessos econòmics pro-
voquen en els països on es compren aquests
productes. Durant la II Setmana de Lluita con-
tra els Transgènics (del 12 al 17 de desembre)
s’han realitzat xerrades i actes informatius a
diferents punts de Catalunya amb l’objectiu
principal d’aconseguir que els municipis cata-
lans s’autodeclarin lliures de transgènics i
adoptin mesures per tal que la declaració
sigui vinculant.          Prou OMC! + CI 20/12/05

LA DENÚNCIA DELS TRANSGÈNICS

Accions a Barcelona coincidint amb la II
Setmana de Lluita contra els Transgènics



VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL.- “La Gàl·lia és un
nou projecte de Centre Social que s’està
desenvolupant al centre de Granollers (Vallès
Oriental), fruit de la voluntat d’un grup de
veïnes i veïns farts dels alts preus dels locals,
les hipoteques, el treball precari, la deixade-
sa de les administracions... Per aquest i altres
motius, hem decidit optar per una alternati-
va viable per desenvolupar el nostre propi
projecte autogestionat, on les decisions de
tots són iguals, per això també ens basem en
l’assemblea com a únic sistema de presa de

decisions. Hem alliberat un espai que portava
anys abandonat i sense cap ús. La propietat
no és mai un dret mentre perjudiqui la vida i
el desenvolupament personal d’altre perso-
nes i aquesta casa estava únicament a dispo-
sició de l’especulació salvatge que impera al
centre de Granollers. Si creus que pots parti-
cipar d’alguna manera en aquest projecte,
benvinguda! Aquí hi cap tothom. Si no, com a
mínim, respecta el que fan els altres. Cada
divendres a partir de les 16h al c/Corró, 17.”    

CSO La Gàl·lia 20/12/05

VILA DE GRÀCIA .- Al matí del passat dissabte
unes quaranta persones es van aplegar a la
Plaça Rius i Taulet de Gràcia, davant el
Districte de Gràcia, on es va entregar una
carta de mesures contra la violència immobi-
liària i urbanística que si s’apliquessin, canvia-
rien radicalment l’actual situació de l’habi-
tatge i l’espai públic, garantitzant-ne l’accés a
tothom. Des d’allà va sortir una rua animada
amb grallers que va arribar fins a la plaça del
Diamant on es va ocupar un solar. Acte
seguit s’hi va muntar una txabola, es van pen-
jar pancartes, es van passar diferents videos i
es va començar a cuinar una paella popular.
L’acte, que va durar fins les quatre de la tarda,
tenia com a objectiu protestar contra els
preus abusius de l’habitatge, així com el
paper de les administracions en la mercanti-
lització del sòl. Es va presentar públicament
la carta de mesures i es va associacions gra-
cienques la seva adhesió (pots fer arribar la
teva adhesió a violenciaurbanistica@sindo-
minio.net). A continuació una columna d’u-
nes cent persones va sortir cap a la manifes-
tació contra la ordenança cínica.

El solar de Folch i Torres sense ús
EL RAVAL.- Cap a la mateixa hora de dissabte
es va ocupar així mateix el solar on s’ubica-
ven les piscines Folch i Torres per a reivindi-
car el seu ús com a equipament pel barri. Un
cop a dins es va fer ús de l’espai per a jugar a
futbol, fer una botifarrada, plantar plantes
d’aloe vera, i repartir informació contra la
violència immobiliària. A més es van pintar
pancartes que durant la manifestació contra
la ordenança es van penjar a illa Robadors en
que es denunicava que només per construir
la Rambla del Raval es van enderrocar 1500
vivendes i expulsar a 5000 veïns de casa seva.
Posteriorment una cincuantena de persones,
a les quals es va sumar gent durant el reco-
rregut van anar cap a la plaça Universitat.
A ambdós barris es va denunciar el procés
actual pel qual s’està expulsant a persones
amb baix nivell d’ingressos, per tal d’anar
canviant la població del barri i que siguin un
lloc adequat per a persones amb un nivell
adquisitiu molt més elevat.
Més info: http://mobbingbcn.blogspot.com

Contra-Infos 20/12/05

La IV Trobada Immobiliària fa pudor
LLEIDA/EL SEGRIÀ .- El passat 14 de desembre de 2005, tres joves activistes del moviment
okupa de Lleida, es van infiltrar a la IV Trobada Immobiliària que va tenir lloc a Lleida, a
l’Hotel Condes d’Urgell. Els joves van tirar un seguit de bombes fètides a l’interior, amb l’ob-
jectiu de denunciar la corrupció immobiliària i l’especulació urbanística que s’està duent a
terme des de La Paeria a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU). A l’exterior de
l’hotel, paral·lelament a l’acció pudent, es va organitzar una concentració que duia per
lema: “Aquí fa pudor a especulació!”. També es van penjar cartells i es van tirar octavetes
culpant a l’encarregada de presentar la Trobada Immobiliària, la regidora d’Urbanisme de
Lleida Marta Camps. Ella és la responsable del romb que ha seguit la política urbanística a
la nostra ciutat durant els últims anys. Els resultats d’aquesta política queden clarament
reflectits en els últims esdeveniments al centre històric de Lleida. Aquesta acció de denún-
cia està emmarcada dins una campanya contra l’especulació que estem duent a terme des
dels moviments socials de Lleida i més concretament des del Centre Social Okupat La
Gàbia, casa okupada que l’EMU té intenció de desallotjar.                      La Gàbia 20/12/05

MADRID.- Ángela Morillo, presidenta del tri-
bunal que jutja els processats del sumari
18/98, va tornar a afirmar que els encausats
han de comparèixer obligatòriament a totes
les sessions del judici. Aquestes afirmacions
venien arrel de la petició de la defensa de
dilluns 19 al matí, que exigia que no podia
ser que tothom hagi de comparèixer sem-
pre, l’hagin o no imputat en els fets que es
tracten a la sessió. Aquesta petició ha estat
reiteradament feta, però dilluns va adquirir
una rellevància especial després de l’acci-
dent la mateixa matinada, d’una furgoneta
dels encausats durant el trajecte cap a
l’Audiència. Nou de les cinquanta-sis perso-

nes que s’encaminaven a Madrid, van resul-
tar ferides lleus després que un vehicle
s’empotrés a la furgoneta. La presidenta del
tribunal va retrassar la vista oral però no va
modificar la seva decisió.
La dispersió i els accidents de trànsit
Un dels ferits va declarar que «aquest és un
accident com molts d’altres que succeeixen
quan els familiars dels presos polítics bascos
es desplacen cada cap de setmana a presons
espanyoles i franceses». La dispersió dels
presos, al marge de vulnerar els drets fona-
mentals de la persona, ha esdevingut una
problemàtica greu per la seguretat dels
familiars.                     Contra-Infos 20/12/05

HO N G KO N G.- L’acord al que han arribat els
delegats dels 149 països en la 6a Reunió
Ministerial de l’OMC que a tingut lloc del 13
al 18 de desembre a Hong Kong, se’ns ha pre-
sentat com una victòria per als països en
desenvolupament, ja que la Unió Europea
(UE) i els Estats Units (EUA) han acceptat eli-
minar les subvencions Agrícoles a l’exporta-
ció al 2013 i facilitar l’entrada als mercats del
Nord de la major part dels productes agrí-
coles provinents del Sud. Cal tenir en comp-
te que aquests subsidis, que s’eliminaran tres
anys més tard del que demandaven els paï-
sos del G-20, equivalen, en el cas de la Unió
Europea, només al 3,5 % del suport econò-
mic que atorguen al seu sector agrícola. Així
doncs, la capacitat de la UE i els EUA per a
subsidiar els seus agricultors i seguir fent
“dumping” en l’exportació agrícola, no que-
darà totalment minvada, ja que els països
rics de ben segur utilitzaran altres modali-
tats d’ajudes internes (el que es coneix com
ajudes de la Caixa Verda). A Hong Kong s’ha
decidit també que al 2006 s’eliminaran els
subsidis a l’exportació del cotó. Però per als
EUA aquestes transferències només repre-
senten un 10% dels ajuts que transfereixen
als productors de cotó i uns 4.000 milions
anuals d’ajudes internes no es veuran afec-
tats per aquesta decisió. L’acord en agricul-
tura en realitat afavoreix bàsicament als
principals països agroexportadors i a les
grans empreses agroalimentàries, que són
les que dominen els mercats d’importa-
ció/exportació de productes agrícoles, i les
principals receptores de les ajudes a la Unió
Europea i als Estats Units. Mentre, els
milions de petits camperols que es dedi-
quen a una agricultura de subsistència i d’a -
bastament als mercats locals, segueixen
romanent desprotegits davant l’agressiu
poder de la globalització corporativa i l’arri-
bada de productes alimentaris subvencio-
nats als seus mercats. L’Acord sobre accés a
mercats no agrícoles, conegut com a NAMA,
té en la rebaixa dels aranzels dels productes
industrials la qüestió central, i suposa una

condemna a la ja dèbil industrialització de
molts dels països del Sud. A Hong Kong no
s’ha arribat a concretar els coeficients de
reducció d’aranzels, però sí s’ha aprovat l’a-
plicació del que es coneix com a Fórmula
Suïssa. Aquesta penalitza els aranzels més
elevats que acostumen a aplicar amb més
freqüència els països menys industrialitzats,
i per tant suposa un obstacle a qualsevol
intent d’aquests països de protegir les seves
indústries per afavorir el seu creixement. Pel
que fa als serveis, la inclusió en la declaració
final de l’acceptació del que es coneix com a
Annex C a l’Acord General de Comerç de
Serveis demostra fins a quin punt s’han
imposat els interessos dels països rics. La
major part dels països en desenvolupament
han deixat clar al llarg de les negociacions
que no acceptaven les propostes de l’Annex
C, que modifica la metodologia de l’AGCS, ja
que aquest inclou un seguit de propostes de
la UE que acceleren el procés de negocia-
cions i resten flexibilitat a l’Acord. D’aquesta
manera els països del Sud, reticents a apro-
fundir en la liberalització dels serveis per-
què coneixen els impactes negatius que això
suposarà sobre les seves economies i pobla-
cions, es poden veure obligats a liberalitzar
certs subsectors de serveis si així ho dema-
nen els països rics. En relació a l’Acord sobre
Drets de Propietat Intel·lectual (TRIPS), es
tanca definitivament l’acord al que s’havia
arribat abans de Cancun sobre la importació
de medicaments genèrics per part dels paï-
sos menys avançats en cas d’emergència
sanitària. Tot i que aquest acord se’ns ha
venut com un gran èxit per als països del
Sud, cal recordar que aquesta clàusula con-
templa mesures de difícil aplicació per tra-
ves burocràtiques que no han estat resoltes,
i que la llista de països que se’n podran
beneficiar és excessivament curta (aquells
països que no han estat considerats entre els
menys avançats, i que pateixin una emergèn-
cia sanitària no poden importar medica-
ments genèrics).

Campanya OMC + Contra-Infos 20/12/05

LA REPRESSIÓ POLICIAL VA DONAR UN BALANÇ DE 900 DETENCIONS

Protesta massiva contra l’OMC
La Campanya Prou OMC denuncia que l’acord de mínims al que han

arribat a Hong Kong oculta profundes desigualtats i injustícies

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS
tel: 93.530.68.76 

mail de contacte:
«zitzania@sindominio.net»

S’ocupen solars a Gràcia i al
Raval contra l’especulació 
Es presentà la carta de mesures contra la violència immobiliària i urbanística

LA LLUITA DEL POBLE BASC

DONIBANE /IRUÑEA .- Els tres fills i la companya
del forner basc mort durant el clima de l’11M,
van ser agredits per la policia el passat diu-
menge 18 durant la manifestació en rebuig de
l’absolució de la dona i mare dels assassins.
La manifestació havia estat convocada per
denunciar l’anul·lació de la sentència con -
demnatòria a Pilar Rubio, a qui s’acusava de
«proposició d’assassinat», després que ani-
més al seu marit i al seu fill a matar al forner
per no voler penjar a la seva façana un cartell
d’«ETA no». Més de 4.000 persones van recó-
rrer els carrers de Donibane, en un clima
pacífic, amb músiques i danses, tot i que la
presència policial era altament nombrosa.

Les agressions van succeir just després que la
companya de Berrueta llegís un text d’agraï-
ment a la solidaritat mostrada pels veïns i
veïnes i l’acte conclogués. De sobte, la poli-
cia va irrompre amb porres i pilotes de goma
a l’esplanada, colpejant als assistents. En
aquell moment van ser agredits els tres fills i
la companya de Berrueta. El dispositiu poli-
cial era comandat pel mateix agent que va
ordenar carregar al tanatori i davant el forn
de Berrueta, el mateix dia en què va ser
assassinat. La família ha presentat una
denúncia als jutjats per agressió, qualificant
la càrrega d’innecessària. 

Gara + Contra-Infos 20/12/05

La policia agredeix als tres fills i la companya
del forner mort durant el “clima” de l’11M

LA DEFENSA DEMANA QUE NO HAGIN DE COMPARÈIXER A TOTES LES SESSIONS

Accident de nou processats en el sumari
18/98 quan anaven de camí a l’Audiència

ELS DIJOUS DE 16 A 20H AL CARRER REINA AMÀLIA 11 BIS DE BARCELONA

Nova ubicació de l’Oficina d’Okupació
DIJOUS 22 DE DESEMBRE A LES 19:30H A LA PLAÇA DE SANT JAUME

Acte per Chiapas memòria Acteal 

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Neix la Gàl·lia, el nou CSO de Granollers



Fins el proper diumenge les temperatures aniran pujant de mica en mica, amb dies força suaus, a les nits les tempera-
tures seguiran fredes de nit, sobretot a l’interior amb boires intenses. A partir de dilluns començarà una baixada de tem-
peratures i els cels seran força núvols. Els ruixats podrian començar dimarts amb neu que podria acostar-se al litoral. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 Dissabte 24 Diumenge 25 Dilluns 26 Dimarts 27

Atacada la seu del
CIRE a Barcelona
BARCELONA .- En un comunicat difós per la
xarxa es reivindica una acció contra el CIRE
a la ciutat de Barcelona. «Comuniquem que
la passada matinada del 14 de desembre,
fou incendiada parcialment la recepció del
Centre d’Iniciatives per la Reinserció. Per
aquesta acció es van utilitzar 8 litres de
material inflamable que calcinaren l’entra-
da, deixant sense llum l’establiment i cau-
sant diversos danys. Aquesta acció és una
mostra de protesta per l’explotació laboral
que pateixen les persones preses per part
de l’administració penitenciària.» 

Alasbarricadas + Contra-Infos 20/12/05

BARCELONA.- Dissabte 17 de desembre estaba
convocada una marxa de torxes per demanar
la llibertat dels presos polítics catalans, quje
es va convocar a diverses ciutats de Catalu-
nya. La marxa va començar a la rambla de Ca-
naletes, arribant a concentrar prop de mig
centenar de persones i va poder fer la seva
marxa amb normalitat per la rambla, però al
voler girar cap el carrer Ferran es va decidir
seguir rambles avall després de veure el dis-
positiu de la Pl Sant Jaume que tallava l’avanç
de la mani contra el cinisme. En arribar a Co-
lom es va llegir un comunicat i es van tornar a
pujar les rambles per acabar a Pl Catalunya.
LLEIDA/EL SEGRIÀ .- El passat dissabte 17 de
desembre una quarantena de persones van
realitzar una marxa de torxes des de l’IEI a la
Plaça Paeria de Lleida, sota el lema “Llibertat
presos i preses polítiques. Us volem a casa!”
i “Presos i preses al carrer!”.
La marxa va transcorre des de l’IEI fins a la
Plaça Paeria demanant la llibertat dels pre-
sos i les preses polítiques, la supressió de la
Llei Antiterrorista i acusant als mossos d’es-
quadra de assassins i torturadors.
A la Plaça Paeria es va llegir el comunicat i es

va donar per acabat l’acte: “Per nadal els i les
volem a casa. Un any més, ens tornem a tro-
bar per demanar la llibertat dels nostres
companys i companyes preses. Dispersats a
centenars de km. del seu cercle afectiu, els i
les preses polítiques continuen patint un
règim penitenciari d’arbitrarietats i prepotèn-
cia. L’empresonament d’aquestes persones
compromeses en lluites socilas és una via
repressiva més per intentar fer callar les veus
dissidents a la nostra societat. La indefensió
jurídica, el linxament mediàtic, els aïllaments
i les tortures són eines que està emprant
l’Estat per coaccionar i silenciar la contesta-
ció social. Però no ens faran callar, no para-
rem fins aconseguir la seva llibertat, perquè
les i els volem entre nosaltres! Llibertat pre-
ses i presos polítics catalans! Rescat
Desembre 2005” Al marxar dues persones
van ser identificades pels mossos d’esquadra,
segons ells, per simple control rutinari.
VILANOVA/EL GARRAF.- També a Vilanova es va
fer la marxa de torxes per recordar les pre-
ses polítiques, en la que s’ha van aplegar una
trentena de persones. 

Suport Ponent + Indymedia 20/12/05

Tapiat l’espai okupat
de la Luna Rota
SARAGOSSA .- Els passats dies 15 i 16 de desem-
bre, va ser tapiat amb maons per operaris
de l’ajuntament de Saragossa acompanyats
de la policia local,l’espai okupat Luna Rota.
Aquest espai havia estat okupat el dia 26 de
novembre, amb la intenció de ser un punt
de denúncia contra la Expo 2008. El dissab-
te 17, tots els barris de Saragossa es van des-
pertar amb pintades en contra de l’Expo. 

Contra-Infos 20/12/05

Accions de solidaritat amb Sergio L.D.
ANDALUSIA .- La tarda de l’1 de desembre en una ciutat d’Andalusia un nombre indeterminat de
persones van entrar al despatx de l’assessoría jurídica de CCOO i el van destrossar: un ordi-
nador completament destruit i 6 litres de pintura negra sobre archivadors, documentació i
altres papers. Aquesta acció és una contribució a la campaña en solidaritat amb Sergio L.D. i
una mesura de pressió sobre CCOO, una de las entitats denunciants. Hi ha hagut altres
accions solidaritat amb Sergio L.D. des bde Andalusia Oriental. El 5 de novembre una sucur-
sal del Banc de Sabadell va ser atacada amb un martell, es va destrossar el caixer extern i tots
els vidres. El 9 de novembre, la mateixa sucursal va ser atacada amb el mateix procediment.
Recordem que Sergio és un jove madrileny que va venir a Barcelona a manifestar-se contra
la cimera europea l’any 2002, i va ser detingut al finalitzar la manifestació. El Banc Sabadell
és una de les entitats denunciants.                                                 Contra-Infos 20/12/05

Nova okupació
d’una vivenda
CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT .- El passat diven-
dres 16 de desembre va ser okupada una
vivenda a Cornellà al passeig dels ferroca-
rrils núm. 18. L’okupació es va produir al
migdia i la vivenda es trovaba abandonada
des de feia un temps i ara estava tapiada
amb finalitats especulatives.

Contra-Infos 20/12/05

La Policia Local treu la placa en memòria a Quim Sànchez
EL PRAT/BAIX LLOBREGAT .- Agents de la policia municipal de la localitat del Prat de Llobregat
van retirar al voltant de les dotzè del migdia del dissabte dia 17, segons testimonis presen-
cials, la placa de la plaça “Quim Sànchez” que la jornada anterior membres del col•lectiu
autònom i antiautoritari –Catarko- havien col•locat a les inmediacions dels jardins d’en
Fondo d’en Peixo, en commemoració del 20 aniversari de la mort del revolucionari pratenc
Joaquim Sànchez i Nuñez, en el transcurs d’una acció de sabotatge. Cal recordar que els
Jardins del Fondo d’en Peixo ja van ser rebatejats amb el nom de “Plaça Quim Sànchez”, el 17
de Desembre de l’any 1995, en motiu dels actes d’homenatge convocats al Prat pel desè ani-
versari del tràgic esdeveniment, actes consistents en una ofrena floral al Cementiri Nou on
estan enterrades les seves restes mortals, i la realització de un mural amb la inscripció “Plaça
Quim Sànchez” als citats Jardins. Mural que va ser refet en un parell d’ocasions i que va desa-
parèixer en motiu de les obres de remodelació de la mateixa.            Contra-Infos 20/12/05

Vaga del personal
d’Iberia a Madrid
MADRID .- A Iberia els i les treballadores han
decidit iniciar una sèrie de mobilitzacions
contra l’amenaça de serioses retallades en
les seves condicions salarials i laborals, que
inclouen aturades, concentracions i mani-
festacions a l’aeroport de Barajas. Les atura-
des estan convocades a tot el país, els
dijous de 13 a 16 hores i el primer dia serà el
22 de desembre. Des de la CNT es demana
la màxima participació en les aturades i
mobilizaciones programades així com la
possibilitat d’augmentar la pressió estenent
les protestes a la resta de delegacions que
Iberia té a l’Estat espanyol. 

CNT + Contra-Infos 20/12/05

Seat acomiada a
660 treballadors
BARCELONA.- Dijous passat, 15 de desembre
uns 200 treballadors i treballadores de
l’empresa SEAT, convocats pel sindicat CGT,
es van manifestar pels carrers de Barcelona
per protestar pels acomiadaments que,
durant aquells dies, estaven negociant els
sindicats majoritaris UGT i CCOO amb els
representants de la direcció de la filial de
Volkswagen. El final d’aquestes negocia-
cions ha donat lloc a l’acomiadament de
660 persones amb els criteris que l’empresa
vulgui i en unes condicions similars a la
resolució que la Generalitat va realitzar per
als treballadors de Gearbox. 

CGT + Contra-Infos 20/12/05La nova N-340 denunciada per innecessària
VILAFRANCA/ALT PENEDÈS .- La nova N-340 ha esdevingut polèmica. Arrel de les declaracions
realitzades per part de polítics de la comarca de l’Alt Penedès que lloaven el projecte, la
plataforma Salvem el Penedès va realitzar una acció de denúncia el dissabte 17 a la Fira del
Gall que consistia en marcar el traçat del projecte sobre un mural mapa de propaganda de
la denominació d’origen dels vins del Penedès. Volien denunciar l’engany de la definició de
«desdoblament de la N-340», que no serà sinó una nova carretera paral·lela. Diuen que el
projecte és totalment innecessari i no servirà per resoldre els problemes de mobilitat de la
comarca. Proposen en canvi que s’inverteixi en transport públic i que s’alliberin els peatges. 

Salvem el Penedès + Contra-Infos 20/12/05 

Nou trasllat del pres anarquista Rafa Tomás
CENTRES PENITENCIARIS.- Rafa, pres anarquista detingut en la rezzia del setembre del 03 a la ciu-
tat de Barcelona, va rebre la ordre de trasllat el passat 12 de desembre. Després d’uns pocs
dies d’incertesa per saber on podia ser traslladat, el mateix Rafa va poder comunicar que va
ser traslladat a la presó de Topas, Salamanca. La seva nova adreça és:
Rafael Tomás Gaspar C.P. de Topas Ctra. n-630, km. 314, 37799- Topas ( Salamanca)

Contra Infos 20/12/05

PRESOS I PRESES EN LLUITA

CERCAVILES A BARCELONA, LLEIDA I VILANOVA DEL GARRAF

Marxes de torxes de Rescat 
solidàries amb les preses polítiques
A Manresa, Girona, Vilafranca, El Prat i Sant Cugat es faran els dies 23 i 24 

LLUITES LABORALSDEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

CAP RAS/ALT EMPORDÀ.- “Des de la plataforma
Salvem l’Empordà volem fer pública la nos-
tra alegria pel fet que el Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner–2 (PDUSC -
2a part) fet públic el divendres passat pel
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, hagi desclassificat el sector
Canyelles del municipi de Llançà, que corres-
pon a Cap Ras. L’any 2001 es va fer la revisió
del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal) de Llançà i es va mantenir com a
zona urbanitzable a desenvolupar Canyelles
(Cap Ras). Des de la IAEDEN i Salvem
l’Empordà es van presentar diversos recur-
sos, alguns dels quals encara s’estan trami-

tant. Juntament amb la plataforma Salvem
Cap Ras, durant aquests dos anys s’han fet
arrossades populars, manifestacions, parade-
tes informatives,... per tal de reclamar la pro-
tecció de Cap Ras, ja que és una petita penín-
sula emblemàtica i de gran riquesa paisatgís-
tica i que en el cas del municipi de Llançà,
representa pràcticament la darrera franja
litoral per urbanitzar. Tot i que considerem
que el PDUSC ha estat l’eina adequada per a
protegir zones emblemàtiques i aberrants
d’urbanitzar, considerem que no frena la pro-
blemàtica del creixement desmesurat als
municipis de costa i segona línia.” 

Salvem l’Empordà 20/12/05

Cap Ras salvat de l’especulació urbanística

LA CIMERA EUROPEA DE 2002 A BARCELONA


