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VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

ELS FETS DE SANT PERE MÉS BAIX

José Montilla, segons una antiga alumna seva de l’institut, va declarar en relació a les vagues per la llibertat de Salvador Puig Antich que «ell no es movia per delinqüents». Fa dues setmanes va assistir a l’estrena de la pel·lícula alabant la figura del jove.

BARCELONA.- La manifestació per un habitatge
digne d’aquest dissabte passat ha estat un
èxit, l’objectiu simbòlic que s’havia plantejat
ha estat superat de tros. Tot i els entrebancs
de l’Administració, la nit abans va canviar el
recorregut, fent baixar la manifestació per
Via Laietana i tornar a pujar pel mateix lloc.
El recorregut inicial era per les Rambles i
pujar per Via Laietana passant per la plaça
Sant Jaume. Aquest fet va fer que molta gent
abandonés la manifestació a mig recorregut.
Tot i això, va ser un èxit. Es van fer diferents
accions al llarg del recorregut per tal de
remarcar els diferents actors que estan
sucant pa de les maniobres especulatives de
Barcelona i rodalies. Primer es van marcar les
immobiliàries a Ronda Universitat, a Pelayo
es va fer la crítica als mitjans de comuni-
cació, pel buit informatiu sobre les dades
escandaloses a les quals ells tenen accés, i
nosaltres també. A continuació es va baixar
per Via Laietana i es va fer una petada de
globus davant de la caixa Catalunya a l’alça-
da de av. Catedral, simbolitzant la punxada
de la bombolla immobiliària. La següent
acció es va fer ja a la plaça Sant Jaume on un
doble d’en Montilla va deixar-nos ven con-

tents prometent-nos tot allò que mai com-
plirà. Després es va repetir l’acció de trencar
revistes d’immobiliàries davant de la cambra
de la propietat urbana. I finalment, una pan-
carta es va despenjar d’un edifici adquirit
per Núñez i Navarro denunciant els 300.000
pisos buits a l’area metropolitana, i just al
davant es va baixar un toxo gegant d’un ter-
rat, simbolitzant la baixada del maó. Tot això
amenitzat amb bona música, i amb informa-
ció de tots aquests que cada dia estan més
grossos, mentres ens ofeguen amb hipote-
ques i lloguers abusius. La manifestació
finalitzava a la plaça Catalunya, on es van
passar diferents projeccions relacionades
amb el tema. Mentrestant, alguns iglús van
començar a aparèixer per la plaça. El bon
ambient va durar fins a la 1 de la matinada, ja
que les forces de l’ordre van voler fer fora les
tendes. Quedaven unes 100 persones, van
estar quiets davant de les unitats de les UPA’s
una bona estona corejant diferents lemes
com: «els vostres fills tampoc tenen casa».
Finalment van començar a avançar i en aque-
st moment van arribar els mossos d’esquadra
desallotjant a tothom coordinats amb la
local; fins i tot a la gent que estava asseguda

als bancs i no tenien res a veure amb l’acam-
pada. Aquests fet no van impedir que el dia
següent es realitzessin els tallers, on hi van
participar unes 200 persones. Es van rea-
litzar tres tallers diferents, tot mirant de
cara a com continuar aquesta lluita col·lecti-
va per fer efectiu el dret a l’habitatge. El
primer enfocat a com poder interpelar i
pressionar als polítics, per què donin la cara
i es posicionin. Un segon sobre quines
accions de desobediència civil podem
empendre (vaga de lloguers, PHRP, autore-
duccions de la hipoteca,...) i un tercer sobre
com jugar amb els mitjans de comunicació.
Al final d’aquests tallers es va fer un plenari
on es van abocar els temes tractats. Aquest
dimecres 4 d’octubre a les 20h a la Plaça del
Rei (metro Sant Jaume L4) es reunirà
l’Assemblea per un habitatge digne, és ober-
ta a tothom que vulgui incorporar-se a la
mobilització. Es prepararan les accions a fer
per les següents convocatòries la cimera de
ministres de vivenda el dia 15 d’octubre i el
Barcelona Meeting Point (7 al 12 de novem -
bre a la Fira de Barcelona).
Per més informació: bcn.vdevivienda.net

Contra-Infos 3/10/06

BARCELONA .- Després d’assolir des de fa 6 anys
que l’ajuntament desestimés la idea de con-
struir en aquesta zona un pàrquing i que es
dugués a terme la proposta del veïnat de fer
una zona realment verda (i no grisa), l’ajunta-
ment ha donat per finalitzat el fals “procés
participatiu”. Ho ha fet amb l’última reunió de
la Comissió de Seguiment formada per el dis -
tricte i representants de 2 plataformes, en la
qual l’arquitecte contractat per a dissenyar el
projecte del parc ha presentat la seva última
proposta. En aquest es demostra que, tot i
conservar la quantitat d’espècies vegetals
existents i fins i tot augmentar-les, de conser-
var la font en el lloc que està situada i optar
per sòl de terra en lloc de ciment (amb el que
estem d’acord), no contempla la distribució
dels elements amb el sentit que té actual -
ment (trencant amb la part central de socia-
bilitat), elimina la possibilitat de la pista de
futbol, la tarima està arraconada en un lloc en
el qual clarament no té lògica d’ús i l’horta
està arraconada en la zona de tot el solar amb
menys sol possible. A part de finalitzar les
reunions de la Comissió, no ha quedat con-
stància en cap moment de com es faria la
gestió de la plaça i les fases d’actuació.
Dilluns 2 d’octubre a les 8 del matí van arribar
dos excavadores a foradar la pista de bàsquet
(entre els carrers Jaume Giralt, Muntanyans i
Pou de la Figuera). En cap moment s’havia
notificat al veïnat que anaven a treballar
sobre la superfície de la plaça. S’havia acordat
que només es treballaria en les obres d’in -
fraestructures dels carrers, ja que no tenen un
projecte definitiu de plaça. Des del principi es
va reivindicar que s’integraria en tot moment
el que al llarg de 6 anys s’ha construït en un
procés participatiu “de debò” al Forat. Avui
han demostrat que no té intenció de respec-
tar-lo. Alertats sobre aquesta situació ens

hem anat ajuntant a la plaça totes aquelles
persones que entenem el Forat com un espai
construït des de les necessitats reals del barri
i gent del barri. Hem tractat de comunicar al
responsable d’urbanisme de l’ajuntament,
Aureli Santos, així com al director de l’obra,
que el que estaven fent aplanava una part del
parc. Tots dos s’han rentat les mans després
d’emparar-se en un fals acord arribat en un
aparent procés participatiu realitzat desde
l’ajuntament, que en realitat serveix per a
rentar-se la cara de tecnòcrates recalcitrants.
Davant la no resposta a les preocupacions
exposades, els que allà ens trobàvem hem
decidit moure 1 metre i mig la tanca que
obstaculitza al Forat, i immediatament han
enviat 5 furgonetes dels UPAS de la Guàrdia
Urbana i una dels Mossos, per assegurar que
l’obra es pogués executar. Han fet un cordó
policial protegint la valla, de possibles mal-
tractes, i s’han quedat prenent el sol tot el dia
en torns de mitja hora. Per tant entenem que
aquest és fi del procés participatiu que ni ells

es van creure mai! Per tot això convoquem a
una manifestació contra el desallotjament
del Parc del Forat de la Vergonya el proper 5
d’octubre a les 19h al Forat mateix. Avui
dimarts 3 d’octubre, de bon matí més de 100
persones han vingut a la convocatoria al Forat
alertades per la possibilitat de que les obres
poguessin avançar dins de la plaça. Ja a
primera hora els antiavalots s’han dedicat a
protegir amb prepotència la tanca que
cobreix el lateral de la plaça pel c/Jaume
Giralt. S’ha anat informant a la gent del que
succeïx i preparant activitats de difusió. A dos
quarts de dues un gran dispositiu policial a
ocupat una part del camp de futbol que
aparentment no havien de tocar. Ara el regi-
dor del districte a concedit aquesta tarda a
les 20h una reunió amb els veïns al mateix
temps que s’ha compromés a no violar l’espai
de la plaça fins que aquesta reunió s’hagui
donat. Fora les forces policials del Forat de la
Vergonya i que aturin d’inmediat les obres!
Col·lectiu del Forat de la Vergonya 3/10/06

Antiavalots rodegen els jardins del Forat de la Vergonya davant el veïnat.

El Forat de la Vergonya amenaçat de ser desallotjat
El districte ignora els acords amb el veïnat i envolta el jardí amb antiavalots

La manifestació pel dret a l’habitatge digne aplega
milers de persones als carrers de Barcelona

C IUTAT VELLA.- Avui dimarts 3 de octubre s’ha
inaugurat la nova facultat de geografia i
história al centre de Barcelona amb l’as-
sisténcia del nou alcalde Jordi Hereu que ha
estat rebut amb xiulades per un grup de gent
que demanava la llibertat dels del 4F, que
continuen empresonats amb la responsabili-
tat de l’ajuntament. Entre obres inacabades
amb cables penjant i clavegueres per posar,
Jordi Hereu ha començat el curs amb car-

basses. Als solidaris dels del 4F se’ls han
sumat estudiants i gent del Forat de la
Vergonya que arribaven del parc autoges-
tionat, assetjat en aquells mateixos
moments pels antidisturbis de la urbana per
a que el nou alcalde continui la lógica del
urbanisme a cop de porra. L’alcalde ha entrat
a la uni “axantat” per un pasadís, emportant-
se una bona escridassada apretat entre guar-
da espatlles, càmares i manifestants. Per

altra banda el mateix dia s’ha celbrat una
vista a l’Audiéncia Provincial, secció vuitena,
per l’apel.lació dels nou imputats en el cas
del 4F, sobre l’autoprocessament (tanca-
ment d’instrucció), realitzat per la jutgessa
Carmen Martinez Garcia. En aquesta s’ha
demanat la llibertat condicional dels nois
que continuen empresonats fent valdre la
presunció d’inocència de la que haurien de
gaudir.                        Contra-Infos 3/09/06

El nou alcalde Jordi Hereu escridassat i nova vista pel 4F



ATUREMLA GUERRA

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIAHISTÒRICA

Moment del canvi de plaques.

IMPUNITAT POLICIAL

EL C ABANYAL/ VALÈNCIA.- Dissabte 30 de
setembre hi havia convocada una mani-
festació a València en resposta a l’incendi
provocat que va patir el CSO La Pilona el
passat 13 d’agost. Aquest Centre Social situ-
al al barri del Cabanyal portava 10 anys oku-
pat i era un fort referent en la lluita social al
barri. La resposta a aquest incendi estava
dividida en dos parts: per una banda la con-
vocàtoria de la manifestació, que era la part
més pública i alhora una demostració de
força al carrer, on hi van participar unes
1.000 persones i per altra banda la reoku-
pació del CSO Malas Pulgas que donava
resposta a la necessita d’un altre espai al

barri. El CSO Malas Pulgas fou desallotjat
amb un fort dispositiu policial l’octubre del
2001, enmig d’una setmana de tensió i lluita
contra la impunitat del partit feixista
España2000, acte seguit la casa fou
destrossada pels matons de la empresa de
seguretat “Levantina de seguridad” propi-
etat del president d’España2000. Ara 5 anys
després l’espai torna a estar okupat i la llui-
ta contra l’especulació al barri del Cabanyal
continua amb més ganes que mai, així ho
reflexava una de les pancartes que penjaven
de la kasa on es podia llegir: “Mala pulga
nunca muere”.

La Haine + Contra-Infos 3/10/05

CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT .- El passat dimarts a
les 20.30 es va iniciar la manifestació en
protesta al desallotjament del centre social
okupat La Krispa. Ja a la plaça de la RENFE,
lloc de sortida, es va fer patent la presencia
policial que va ser la tónica de tot el dia pel
poble. Durant el trajecte s’anaven fent pin-
tades i penjant cartells a les parets del barri
i al Trambaix. La manifestació va transcorrer
tranquilla fins l’entrada de la plaça Lluis
Companys (a meitat del carrer Ruibio i Ors)

on la policia anti-avalots va carregar de
forma brutal. Escuts i porres contra person-
es desarmades, entre les quals hi havia
canalla. El resultat va ser una quinzena de
persones que van acudir a centres sanitaris
donat l’abast de les ferides i més amb con-
tusions menys greus. Malgrat aixo la mani-
festació va continuar fins a La Krispa, final-
itzant davant el centre social Tóxics on es va
llegir el comunicat.

Contra-Infos 3/10/06 

GRÀCIA/BARCELONA.- La finca situada al carrer
Verdi nº28 torna a patir el mobbing immo -
biliari i aquesta setmana a vist com els tre-
balladors de l’empresa “Aigües de
Barcelona” han tornat a venir a tallat l’aigua,
tal i com va passar el passat 8 de maig.
Recordem que els veïns d’aquesta finca ja
van tenir un judici on denunciaven el mob-
bing que patien per part de la propietària

que els hi va reventar les tuberies de l’aigua.
Els mateixos veïns van reparar la instal.lació
i desde llavors estant pagant mes rera mes
un gir postal a la propietat, que és la titular
de l’únic comptador d’aigua de la finca.
Aquesta no paga la retibuació a l’empresa i
per tant el suministrament d’aigua ha estar
tallat.         

Contra-Infos 3/10/06

Torna el mobbing al carrer Verdi 28

La policia carrega contra la 
manifestació de la Krispa

LLEIDA.- El passat dimarts 26 a la tarda es va
anar a repartir informació a Lleida sobre la
campanya de Boicot Preventiu, promoguda
per Aturem la Guerra, a la porta de l’edifici
de l’IMAC on hi ha una conferència d’un
Israelià. Aquest Israelià té la seva empresa
en el que va ser el poble de Sataf, un poble
palestí a l’oest de Jerusalem que en l’any

1948 va ser totalment destruit; hi havia 100
cases en el poble i més de 500 habitants
(tots palestins), totes les cases van ser der-
ruides menys una, cap palestí va quedar en
el poble, la neteja ètnica va ser absoluta.
Avui en dia es una zona turística. 

Xarxa d’enllaç amb Palestina
+ Contra-Infos 26/9/06 

Reokupació del Centre Social
Malas Pulgas a València

BUTLLETÍ SETMANAL
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BARCELONA .-Varis milers de persones (quatre
mil segons un portaveu de l’organització) es
van manifestar diumenge migdia pels carrers
de Barcelona, convocats per la Plataforma
Aturem la Guerra –constituïda contra la
Guerra d’Iraq i que agrupa a diverses organ -
itzacions polítiques, socials i sindicals- sota
el lema “Fora totes les tropes. No a l’ocu -
pació de l’Iraq i Palestina”. La manifestació va
comptar amb una gran delegació de person -
es d’origen palestí, amb pancartes de les dis -
tintes organitzacions que impulsen la soli -
daritat amb els pobles d’orient mitjà
sotmesos a l’agressió militar de les grans
potències, com EEUU al davant i Israel.

Durant el recorregut es va cridar consignes
que denunciaven els fets i que exigien la
retirada de les tropes i la fi de les agressions
a l’Iraq, Afganistan i Palestina. La denúncia
de l’enviament de les tropes espanyoles al
Líban també va ser cridada per bona part
dels manifestants. Segons un portaveu de la
Plataforma, aquesta consigna no figurava
entre els lemes unitaris de la marxa per
l’oposició a ella d’alguns dels participants,
entre els quals es trobaven els dirigents
d’ICV-EUiA que donen suport a la presència
de tropes espanyoles al Líban.  

www.kaosenlared.net 
+ Contra-Infos 3/09/06

SABADELL/ VALLÈS OCCIDENTAL.- La matinada
del passat dissabte, un veí de Sabadell va ser
apallissat i detingut al carrer Montserrat del
centre de la ciutat per la policia nacional.
Uns veïns havien alertat a la policia de la
presència d’un jove neonazi al carrer que
anava escridassant i trencant retrovisors
dels cotxes. Aquest individu, conjuntament
amb d’altres, són coneguts a la ciutat per les
seves reiterades agressions i per haver ape-
dregat en diverses ocasions, la vivenda oku-
pada que es troba al mateix carrer
Montserrat. Amb el soroll, un veí de la
vivenda okupada anomenada Cantonada, va
sortir al carrer i a partir d’aquí va començar
la seva trifulca policial. A continuació repro -
duïm part del comunicat d’Alerta Solidària
que narra la successió dels fets: «Un cop fora
s’ha trobat davant de diversos agents de la
policia nacional que de forma agressiva i
sense cap motiu l’han llançat a terra on l’han
immobilitzat durant uns minuts  mentre l’a -
pallissaven brutalment. Posteriorment  l’han
lligat de mans i peus i l’han llençat de mala
manera dins el cotxe, del que l’han hagut de
treure i després tornar-lo a posar ja que no
podia respirar. Un cop dins el cotxe, diversos
veïns s’han posat davant del vehicle que
sense cap tipus de mirament ha arrancat
posant en perill la integritat física dels veïns.
Alhora apareixien diversos cotxes tant de la
policia nacional com de la policia local, fins
a 8 cotxes en menys de 5 minuts (2 cotxes de
paisà, 1 cotxe de la policia nacional, 3 cotxes
de la policia  municipal i 2 furgonetes de la
brigada d’intervenció ràpida de la policia
municipal). El veí del carrer Montserrat ha
estat tractat de forma denigrant: l’han
colpejat de nou, l’han obligat a despullar-se,
li han negat diverses vegades el dret a
habeas corpus, també ha estat insultat i
amenaçat. Les persones que han anat a
donar-li suport i a interessar-se per la seva
situació. han hagut d’aguantar provocacions,

insults i amenaces per part dels agents de la
policia nacional. Inclosa la família a qui no
només han mantingut desinformada sinó
que també han hagut de fer grans peripècies
per poder entrar a la comissaria. Després
d’haver passat la nit a comissaria, ha estat
traslladat als jutjats on les agressions i el
tracte vexatori ha continuat. Cap a les dues
del migdia l’han deixat en llibertat sota càr-
recs de resistència, desobediència i atemp -
tat a l’autoritat. Clars eren els símptomes de
les pallisses que havia rebut per tot el cos i
dels maltractaments psicològics. (...)».
Manifestació al centre de la ciutat.
Impunitat policial i feixista
Diumenge a la tarda, cap a les set, gairebé un
miler de persones van participar d’una man-
ifestació en solidaritat amb el jove apallis-
sat. La marxa va començar al centre i va diri-
gir-se a la comissaria de la policia nacional
situada a la Gran Via, sota el lema «Veí
detingut i apallissat. Prou repressió». Per
altra banda, el jove neonazi que havia estat
el motiu de les trucades dels veïns a la poli-
cia, va ser retingut, traslladat a dependèn-
cies policials i posat en llibertat en menys
de 20 minuts. Quan va sortir, encara es va
encarar amb els companys del veí detingut
que esperaven notícies a fora de la comis-
saria. La policia nacional ha emès la seva ver-
sió en què assegura que un dels seus mem -
bres va ser empès i tirat a terra pel veí
detingut, quan els testimonis oculars asse-
guren que prou feina tenia en protegir-se
dels cops. El responsable de la comissaria de
Sabadell, Aurelio Vilar, també ha defensat
l’actuació dels seus membres. La família del
veí ha presentat una denúncia contra el cos
i properament hi haurà noves convocatòries
contra la brutalitat i impunitat policial a la
ciutat, que ja ha viscut diversos episodis
com el cas Bemba o la detenció de l’enganx -
ina d’«Estil Bustos, no gràcies». 

Alerta Solidària + Contra-Infos 3/10/06

Manifestació contra la invasió del
Líban, Palestina, Iraq i Afganistan

Acció de boicot a una conferència d’un
israelita acusat de destruir un poble

UN NEONAZI QUE TRENCAVA RETROVISORS VA SER EL MOTIU D’ALERTA

Un veí de Sabadell apallissat i
detingut per la policia nacional

Manifestació contra la repressió i la impunitat policial

POSA’T E N CONTACTE AMB NOSALTRES AL MAIL ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics a Contra-Infos

BERGA/BERGUEDÀ.- El passat dissabte 30 de
setembre els carrers de Berga van ser recu-
perats pel poble. Es van canviar els noms de
fins a onze carrers (la majoria d’ells dedicats a
sants) per noms d’obreres i obrers combatius
del segle passat com són Maria Tarrés,
Alfonsa Bueno, Maria Marquès, Josep Puertas,
Josep Bertobillo, Marcel·lí Massana, Ramon
Vila, Just Lacau, i també els del Passeig de la
Revolució, la Ronda de Palestina o de Ronda
Cap a la Independència. Es van fer jocs per a
la canalla tot el matí, mentre la guardia
urbana de Berga de molt mala manera identi-
ficava i tirava fotografies a part dels assis-
tents. Al migdia dinar popular. Durant la tarda
i fins les set del vespre hi van haver actua-
cions poètiques i musicals. Mira també:
www.berguedallibertari.org. 

Contra-Infos 3/10/06

Els carrers de Berga alliberats



NO A L’EXPO2008

DISSABTE 7 D’OCTUBRE A LES 13H A LA PLAÇA DE LA TRINI <M> TRINITAT VELLA

Butifarrada 10 anys Can Mireia 

LLUITES D’ARREU LLUITES LABORALS

DIMECRES 4 D’OCTUBRE A LES 17H A LA PLAÇA JOAN MIRÓ - PARC ESCORXADOR

Biciletada en solidaritat presos 4F

DISSABTE 7 D’OCTUBRE A LES 17H A LA RAMBLA DEL RAVAL <M> LICEU

Manifestació pels drets dels migrants

DIJOUS 5 D’OCTUBRE A LES 20H A LA PLAÇA REVOLUCIÓ <M> FONTANA

Cercavila contra la simbologia feixista

DISSABTE 28 D’OCTUBRE A LES 20H AL PORTAL DE L’ÀNGEL <M> CATALUNYA

Manifestació 10 Anys del Princesa

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

BAIX PENEDÉS.- Divendres 29 de setembre, a
Bellvei, municipi del Baix Penedès, es va
votar contra la instal·lació del CIM al
Penedès. L’aprovació de la moció per part
de l’Ajuntament de Bellvei contra el CIM
(Logis Penedès) s’afegeix a la de Vilafranca,
L’Arboç, Sant Jaume i la Bisbal i deixa a
l’Ajuntament de Banyeres sol en la defensa
del CIM. Com si de la Festa Major es trac-
tès, el dissabte 30 a quarts d’onze de la nit
una cercavila d’unes de 140 persones festi-
va i reivindicativa va omplir els carrers de
Llorenç amb el só de les gralles, els sacs i
els flabiols. Aquesta va ser la segona cer-
cavila nocturna organitzada en un mes i va
portar el missatge de “No Fem el CIM” de
bar en bar a ritme d’instruments de la terra.
Després de l’èxit de la segona convocatòria
del Correbars, ja s’està preparant un con-
cert a Llorenç en contra del CIM que
reunirà el proper dissabte 7 d’octubre a 3
grups de la comarca. També s’està
preparant un calendari de concerts per tot
el Penedès en contra del CIM. El concurs de
Castells de Tarragona del diumenge 1 va
servir en aquesta ocasió per informar a mil-
ers de persones que omplien la plaça de
braus de Tarragona sobre la problemàtica
d’agressió al territori que hi ha al Penedès.
Es van penjar 4 pancartes, diversos doma-
sos i es van repartir en mà prop de 1000

decàlegs. Aquest concurs va ser guanyat
pels Castellers de Vilafranca i aquests en
acabar es van fer una foto donant suport a
No Fem el CIM.  
Mira: http://www.nofemelcim.org
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SANTIAGO DE CHILE.- La matinada del 26 de
setembre grups especials de la policia xile -
na irrompien dins l’interior d’una casa oku -
pada situada al carrer San Ignacio per
detenir 6 persones (un d’ells Miguel, és de
Barcelona i havia estat col.laborant a la
radio lliure Linea IV) les quals han ingressat
a la presó acusades de tenir material per la
fabricació de “bombes incendiaries”.
L’operatiu fou realitzat després de que el
govern senyalès com a culpables dels dis -
turbis i dels enfrontaments amb els cara-
binieri durant la marxa de protesta que
cada any es realitza per l’aniversari del cop
d’estat de Pinochet el dia 10 de setembre,
als grups anarquistes (veure C.I.nº430).
Amb aquest montatge policial el que es

preten és atacar els moviments socials i
escampar la por alhora que es prepara el
camí per futures accions repressives per
atacar especialment al moviment anar-
quista. 
Per més info: www.radiolinea4.net
Accions a Barcelona
Dissabte 30 de setembre durant la mani-
festació a Barcelona per una vivenda digna
es van desplegar dues pancartes en solidar -
itat amb els empresonats a Xile, dos dies
abans s’havia convocat una concentració
de protesta a les portes del consulat xilè a
la ciutat. Si voleu dir la vostra podeu trucar
i al cònsul Marcelo Aguirre Dumay 
Tlf: 93 318 8586 Fax:  93 318 6331.
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No fem el CIM: Accions a Llorenç 
del Penedès i Tarragona

Moment del canvi de plaques.

Sis empresonats a Xile pels 
fets del 10 de setembre

Vaga de fam en solidaritat 
amb els presos polítics saharauis

MADRID.- El passat divendres 29 de setem-
bre es va cel·lebrar una trobada solidaria a
Madrid, davant del Ministeri d’Asumptes
Exteriors, que va consistir en una vaga de
fam simbólica de 24 hores per cridar l’aten -
ció un cop mes sobre la dramática situació
dels presos polítics saharauis en els territo-
ris ocupats del Sáhara Occidental. Es van
instalar una jaima i dos petitas carpes ober-
tes que, durant el día, protegíen del sol i
que mes tard es van utilitzar per dormir.  Al
finalitzar la trobada es va fer un análisis

sobre la valoració de la mateixa, fent auto-
crítica sobre la necesitat de estar mes orga-
nitzats en les accions i fer un esforç en la
divulgació de les activitats. També es van
comentar les próximes acciones de protes-
ta a de les próximes setmanes, sent la mes
important la manifestació que es celebrarà
el próper 11 de novembre a Madrid per
conmemorar el trist 31 aniversario de la
“marxa verda”, marxa negra para als saha-
rauis.
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Oaxaca continua en alerta roja
OAXACA/MÉXIC.- Alta tensió a la capital
quan milers d’efectius de l’exèrcit es troben
acuartelades a l’estat mexicà de Oaxaca
cosa que fa pensar una inminent repressió
del moviment popular que es troba alçat
de fa uns mesos, organitzat entorn l’APPO.
Les forces especials (uns 3000), que vin -
drien a reforçar a la Policia Federal
Preventiva, estan realitzant nombroses
maniobres d’ensinistrament i vols per sobre
de la ciutat de Oaxaca, a on s’han intensifi -
cat les barricades dels diferents sectors en
lluita  (van començar els mestres) a les
entrades de la ciutat. Es pensa de que el

govern mexicà voldria tenir el “conflicte”
enllestit pel 1 de desembre on entraria el
nou president Felipe Calderón que ha
guanyat amb frau. 
En ment de tothom està la forta repressió
que va patir el poble de San Salvador
Atenco, assaltat per milers de policies i
deixant morts, ferits, apallissats, violades i
empresonats. Per una altra banda  més de 5
mil oaxaquenys marxen sobre la capital per
continuar la lluita per la dimissió del gov -
ernador i per les demandes laborals de 70
mil mestres.
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Apallissat un vaguista de Mercadona
HOSPITALET/BAIX LLOBREGAT.- El dijous 28 a mit-
janit, J.C. sortía d’un bar de l’Hospitalet de
Llobregat, quan cinc persones es van dirigir a
ell dient-li “¿tu ets el vaguista de
Mercadona?”. Va intentar escapar corrent,
però va ser agafat pels agresors que el van
colpejar fins deixar-lo ferit, inconscient i per-

dent sang en abundancia. Una ambulancia el
va traslladar a l’hospital de la Creu Roja on va
ser atés de traumatisme cranial, contusions a
l’omóplat esquerra i facials.  Al dia següent, la
CNT va convocar una manifestació a la plaça
Universitat de Barcelona per protestar per l’a-
gressió.                             Contra-Infos 3/10/06

Denuncien Parcs i Jardins per 
negligència en la mort d’un treballador 

BARCELONA .- L’empleat de Parcs i Jardins de
Barcelona Francisco Jurado va morir d’un
infart provocat per una insuficiència respi-
ratòria el 20 de juliol passat, un dels dies més
calorosos de l’estiu, durant la seva jornada al
parc de Diagonal Mar. Jurado havia demanat
mesos enrere un trasllat pels problemes res-
piratoris que patia, però no se li havia con-
cedit. A més, l’1 de juliol ja va tenir un primer
ensurt a la feina, i malgrat que es va passar
tota una nit ingressat, l’empresa no va fer con-
star enlloc l’incident i va mantenir Jurado al
mateix lloc de treball, on feia una jornada
intensiva de 7 hores diàries en torns de 10
dies seguits treballant i amb temperatures
que al juliol van superar els 30 graus. La vídua
ja ha denunciat l’empresa a Inspecció de
Treball i després es querellarà. Jurado, de 49
anys, en feia 24 que treballava a Parcs i Jardins.
No és aquest primer atac l’únic que no es va
tenir en compte. Tampoc no es va considerar,
ni abans ni després de l’1 de juliol, que el

novembre passat, el treballador ja havia dem-
anat un trasllat per qüestions de salut, petició
que va sustentar en un dictamen mèdic que
determinava que Jurado tenia «una afectació
pulmonar important, que es veu agreujada
pels canvis ambientals i pels ambients
humits». El document recomanava «que la
seva feina estigués adequada al seu estat per
evitar reaguditzacions de la seva patologia de
base. No és convenient que hi hagi humitat i
canvis bruscos de temperatura. L’ambient ha
d’estar a una temperatura regular». Les reco-
manacions, però, van caure en sac foradat i es
va quedar al parc de Diagonal Mar, «un dels
més humits perquè està a prop del mar i té un
estany artificial molt gran», diu el president
del comitè d’empresa, José Ruiz. El dia que
Jurado va morir, a més, a Barcelona els ter-
mòmetres van fregar els 34 graus, i el de
Diagonal Mar no és un parc que es caracter-
itzi precisament per les zones d’ombra.
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Segrestada la mascota de l’Expo’08
SARAGOSSA.- La setmana passada quatre per-
sones que formaven un comando anti-Expo,
farts del silenciament de qualsevol crítica
cap a aquest tèrvol negoci, van decidir seg-
restar la mascota de l’event al qui els
orgaitzadors han anomenat ni més ni menys
que “Fluvi”. En un comunicat que van publicar
advertien a les autoritats que si volien recu-
perar-la haurien de satisfer una sèrie de
reivindicacions que anaven desde exigir la
devolució amb vida dels arbres talats o la
reconversió de la plaça del Pilar en pista de
patinatge ... el comunicat acabava dient que si
no es cumplien totes les reinvidicacions en
“Fluvi” pagaria les conseqüències.
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