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PERUNA VIVENDADIGNA12 D’OCTUBRE: RES A CELEBRAR

El 90% dels 10.000 metres quadrats de la Torre Agbar que van sortir al mercat, continuen buits un any després de la seva inauguració. La Torre és un dels espais més cars de Barcelona, juntament amb l’edifici del Fòrum de Sarrià.

BARCELONA .- El passat dijous 12 d’octubre, com
cada any estava convocada la manifestació
antifeixista a Barcelona. La convocatòria era a
les 17:30 a la plaça Universitat. A aquella hora
la plaça estava plena d’antiavalots dels
mossos d’esquadra, sent gairebé impossible
accedir sense ser identificat i registrat. Cap a
les 18h. la manifestació que comptava amb
gairebé 500 persones i va començar la seva
marxa custudiada per una trentena de fur-
gonetes dels mossos, 2 ambulàncies i desenes
de policies secretes tant a dins com a fora de
la manifestació. Entre crits de No Passaran, i
nazis no, la comitiva va baixar per Via
Laietana fins a Colón. L’ultím tram de la ma-

nifestació es va fer envoltada completament
pels antiavalots. A Colon, on va quedar
desconvocat l’acte, més de trenta furgonetes
dels mossos, una quinzena de furgonetes de
la Guardia Urbana y mes d’un centenar de
mossos a peu, van impedir que la gent es dis-
persés acompañant a la comitiva fins al
metro de paral·lel acordonant-los en tot
moment, fins i tot a l’andana. Mentres tant,
desde la vorera del front, un important grup
de secretes i membres de la brigada d’infor -
mació de totes les edats i estetiques recollien
dades sobre els participants de la mani-
festació.
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VILANOVA I LA GELTRÚ/EL GARRAF.- 12-O,día de
la Hispanitat,el jovent a Vilanova i la Geltrú
va voler mostrar el seu rebuig a la conmem -
oració del genocidi per part de l’imperi
espanyol cap a la culura indígena i la penín -
sula ibèrica el 1492. De bon de matí, apartir
de les 10.00 hores començava una classe al
carrer a la plaça de la vila,amb un professor
d’Història del I.E.S Lluch i Rafecas de
Vilanova i la Geltrú,on explicà les bases
històriques del conflicte i les seves conse -
qüències d’avui en dia que encara nosaltres
estem patint. Tot seguit es realitzà una cer-
cavila per denúnciar que encara a les nostres
viles,hi contínua havent’hi símbologia fran -
quista als nostres carrers,militants de
l’Assemblea de Joves de Vilanova i la Geltrú

s’encarregaren de treure 8 plaques on
després a la tarda s’entregarien a
l’Ajuntament. Al vespre cap a les 20.00
hores s’inicià la Manifestació Antifeixista
que donà el tret de sortida des de la plaça
de les Neus,on un centenar de joves cla-
maren crits contra el feixisme d’Ahir i
d’avui.Durant el recorregut de la marxa es
desplegaren un parell de pancartes i es real-
itzaren pintades reivindicatives contra el 12
d’Octubre. Finalment s’acabà la mani-
festació a la plaça de la vila on es llegí el
comunicat i es va fer entrega de les plaques
esmentades abans,estretres de propietats
construïdes en època franquista.

Assemblea de Joves 
Vilanova i la Geltrú 17/10/06

EL PRAT/BAIX LLOBREGAT .- En el marc de la “cel-
ebració” del 12 d’octubre, un grup de pratencs
va  netejar el poble de nombrosa simbologia
franquista. Dues accions  paral·leles es van
dur a terme durant la matinada prèvia a la
data,  una consistent en la retirada de gairebé
una quarantena de plaques del  “Ministerio
de la Vivienda” franquista, encara presents a
nombrosos  edificis pratencs. I una altra,
rebatejant el nom d’alguns carrers que  estan
dedicats a personatges lligats amb el fran-
quisme. En el comunicat de l’acció s’expliquen
els noms dels sis carrers i el  motiu de la seva
substitució, el grup es declara contrari a la
celebració d’aquesta diada commemorativa
d’un genocidi i de  l’imperialisme espany-
olista, el compromís amb els lluitadors

antifeixistes d’ara fa 70 anys, i la voluntat
ferma de continuar  retirant els símbols fins
que no en quedi cap. El grup denuncia que
durant el ple del 5 d’octubre del 2005 el  con-
sistori pratenc es va comprometre a la retira-
da total d’aquestes  plaques. Durant el mes
d’abril del 2006 una nova notícia parlava de la
retirada de només quatre de les mateixes,
nombre irrisori que ni  tansols han estat
capaços de complir. Ha passat un any i els
carrers  continuen “lluint” nombrosos símbols
feixistes demostrant, un cop més,  la falsedat
dels acords consistorials que únicament
serveixen de cara  a la galeria i evidenciant
que l’única solució per acabar amb la  presèn-
cia feixista és l’acció directa. 
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BARCELONA .- Davant la suspensió de la Cimera
de Ministres d’Habitatge de la Unió Europea,
la resposta de l’Assemblea Popular per un
Habitatge Digne de Barcelona no es va fer
esperar. A mitjans de la setmana passada
emetien un comunicat en què anunciaven
que mantenien la convocatòria de «sentada»
prevista pel dilluns 16 davant el Palau de
Congressos i afegien una cassolada el mateix
dilluns a les vuit del vespre a plaça Sant
Jaume. Per altra banda, en el mateix comuni-
cat, l’Assemblea denunciava el paper de la
cobertura mediàtica i de les institucions: «(...)
Per molt que intentin desviar l’atenció amb
assumptes que no tenen res a veure, el movi-
ment per la vivenda no pararà fins que la
vivenda deixi de ser un negoci i passi a ser un
dret. I no estem parlant de la vivenda de pro-
tecció oficial ni d’altres pedaços: estem par-
lant de reformes estructurals urgents,
necessàries i possibles. (...) És lamentable que
imatges sobre incidents que no tenen res a
veure amb la reivindicació del dret a la viven-

da, estiguin omplint pàgines de diaris i minuts
televisius. Convidem als mitjans de comuni-
cació a recollir les imatges de les milers de
persones que el passat 30 de setembre van
omplir els carrers de Barcelona exigint que el
dret a la vivenda es faci efectiu».
Doble convocatòria a la ciutat
El dilluns 16 a les 17h, un centenar de person-
es es van concentrar a la porta del Palau de
Congressos que havia d’albergar la Cimera.
Allà, un petit grup va realitzar una obra de
teatre i es va poder penjar una pancarta a la
porta, sota l’atenta mirada del dispositiu poli-
cial dels mossos d’esquadra. Un cop finalitza-
da la concentració, el grup es va desplaçar
fins a plaça Sant Jaume. Més de mig miler de
persones van participar de la cassolada que
s’hi havia convocat, amb xiulets i cassoles;
exigint als polítics que afrontin la problemàti-
ca de la vivenda i que no intentin desviar l’a -
tenció. Més info a: bcn.vdevivienda.net.

Assemblea Popular per un Habitatge Digne
de Barcelona + Contra-Infos 17/10/06

HOSPITALET/BARCELONÈS.- Durant el vespre
del divendres 13, un centenar d’amics i
amigues de la ja coneguda Ariadna Pi, van
entrar a l’Ikea per celebrar-hi una «festa de
pijames», en un acte reivindicatiu per
denunciar l’especulació de la vivenda i
també de la vida. A continuació reproduïm
part del comunicat que ens ha fet arribar
l’Ariadna: « (...) Ha estat una festa magnífi-
ca. Ens hem divertit i hem estat una estona
fins i tot feliços, sense permís. Però és una

pena que finalment no hagin acudit tots
aquells ministres que l’Ariadna havia convidat
a la seva guerra de coixins. A ella li hagués
agradat infinitament retreure’ls a la cara la
seva inoperància total amb vista a garantir el
que proclamen que és una necessitat i un dret
bàsics, però que ha acabat esdevenint una
indústria i un negoci acles mans d’especu-
ladors no del sòl, sinó d’una vida privada cada
cop més privada de ser vida.» 

Ariadna Pi + Contra-Infos 17/10/06

12 d’Octubre: Estat policial

Acció antifeixista al Prat
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Jornades Antifeixistes a Vilanova

IRUÑEA/EUSKADI.- Després d’una concentració
pacifica i després de que la policia nacional
i foral carregués contra la multitut, es van
enregistrar enfrontaments entre la policia i
els antifeixistes a la part vella d’Iruñea. Els
falangistes van ser custodiats en tot
moment per agents de la policia nacional
tot i que aquests mostressin signes “anticon -
stitucionals”.  150 feixistes van arribar a
Iruñea en quatre autobusos. Van insultar y
amenaçar a tot el que van voler sota la pro-
tecció de la Policía espanyola. El grup ultra
va corejar coses com: «Lasa, Zabala,
devolvednos la pala». «Euskal presoak,
cámara de gas» o «ETB, cámara de gas» o
«contra ETA, metralleta». Els incidents es
van saldar amb danys en una oficina de
Caixa Rural de Navarra, contenidors incendi -
ats, desperfectes en el mobiliari urbà i nom-
brosos carretons, petites *hormigoneras i
tanques d’obra bolcades, principalment en
la Plaça del Castell, la calli Chapitela, i la

calli Estella. La manifestació feixista, amb
prou feines va recórrer 50 metres. A la plaça
del Vincle, els feixistes van ser rebuts per la
societat vasca amb crits i pedres. Mentre es
produïen enfrontaments, el cap nacional de
Falange, José Fernando Cantalapiedra, pro-
nunciava un discurs contra la negociació
entre ETA i el Govern central. Va aprofitar la
seva intervenció per a carregar contra el
president del Govern de Navarra, Miguel
Sanz, per dir que les manifestacions de
Falange estava «fora de lloc». Quan
Cantalapiedra va acabar la seva intervenció,
la Policia Nacional va dirigir pel mateix
recorregut als manifestants cap als seus
autobusos al voltant de les tres i quart de la
tarda. Una vegada els militants de Falange
s’havien muntat a l’autobús, els agents de la
policia van emprar material antidisturbis per
a buidar el carrer i facilitar la sortida dels
autobusos.

Contra-Infos 17/10/06

12 d’octubre d’incidents a Iruñea
La policia custodia en tot moment la manifestació feixista

«Cassolada» per una vivenda
digna a la plaça Sant Jaume

Ariadna Pi entra a l’Ikea per
exigir una vivenda i vida dignes



TRANSGÈNICS FORA

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

LLUITES D’ARREU

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

MALLORCA/ILLES BALEARS.- La passada matina-
da del 12 d’octubre l’assemblea de Maulets
Mallorca Nord va realitzar una sèrie d’ac-
cions encaminades a deununciar la cele-
bració d’un genocidi i a deixar clar que els i
les joves no es senten representades amb la
seva hispanitat. Així a la carretera que va
entre Pollença i el santuari de Lluc (una de
les més transitades en els dies “festius”) es
va penjar una pancarta perfectament visible
per als vehicles que passaven per dita car-
retera, amb el lema “12 d’octubre, res a cele-
brar”.  Amb la mateixa intenció a la població
de Santa Margalida es va realitzar una acció
contra la processó que cada any duen a
terme les forces d’ocupació a la vila. 

Per això es realitzaren uns panells amb
cartró i es penjaren a les senyals de transit
seguint el recorregut que normalment real-
itzen els ocupants. En aquests panells es
podien llegir missatges com “que se’n vagin!”
o la imatge d’un tricorni tatxat. 
Cal destacar la forta presència policial
durant la mateixa nit a la vila, però que en
cap moment va aturar la denuncia de les
joves. Diversos monuments feixistes de la
zona nord de Mallorca van ser atacats la
mateixa nit, el que fa palès la disconformitat
del jovent de la zona amb la pervivència
d’aquests simbols i d’aquesta diada en els
nostres temps.
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BARCELONA.- Dissabte, 14 d’octubre, al
Convent de St. Agustí es va celebrar el
Tribunal Popular de l’agricultura modificada
genéticament a Catalunya. Contant amb tes -
timonis dels casos de contaminació genèti -
ca de la producció ecològica i de la conven -
cional de l’Estat Espanyol i de França, es va
valorar el paper de la Generalitat durant els
vuit anys que portem d’agricultura trans -
gènica a Catalunya, el paper dels diversos
actors implicats i les conseqüències que es
deriven de l’esmentada implantació; espe -
cialment els casos de contaminació genètica
i, en conseqüència, si és o no possible la
coexistènica entre conreus transgènics i no
transgènics. Al final del judici es va llegir la
senténcia que condemnava la coexisténcia,
per no és possible, i a la Generalitat de
Catalunya, que ha d’assumir les seves
responsabilitats en front dels casos de cont -
aminació trangénica per haber donat suport
a unes politiques antagóniques al “principi
de precaució” que obren les portes de bat a
bat a l’agricultura trangénica.

Aquest acte va estar emmarcat en la cam-
panya antirepressiva que la Plataforma
Transgénics Fora! i l’Assamblea Pagesa de
Catalunya estan tirant endavant per donar
resposta als processos judicials que actual-
ment estan en marxa contra l’Albert i el
Josep, dos membres del moviments anti-
transgènics català, als qui demanen 500.000
euros i 15 mesos de pena-multa pel primer, i
quatre anys de presó pel segon. Serà el
proper dijous 19 d’octubre a les 10h on es
celebrarà a Lleida -jutjat de lo penal nº2- la
causa contra l’Albert. S’ha convocat una con-
centració davant dels jutjats. També s’ha
elaborat un manifest de suport que pot
demanar i adherir-vos-hi enviant un correu a
transgenicsfora@moviments.net. També es
poden fer aportacions econòmiques
solidàries que serviran per ajudar a pagar els
advocats i, si es donés el cas, les multes i
indemnitzacions. Nº de compte: 3025 0002
44 1433265093, entitat: Caixa d’Enginyers.
Més info: transgenicsfora@moviments.net 

Contra-Infos 17/10/06

BURLADA/NAFARROA .- Des de feia setmanes
que el Gaztetxe de Burlada amb varis anys
de vida estava amenaçat de desallotjament.
Amb la desaparició delEuskal Jai, aquests
Gaztetxe quedava com un dels espais auto-
gestionats propers a Iruña i a on s’havia-
traslladat el menjador popular. Des de feia
bastants dies es feien guardies de resistència
a la teulada. La setmana passada un enorme
dispositiu conjunt d’urbans, policia foral i
nacionals, acordonaven la zona idesal-

lotjàven deixant el camí lliure per l’ender-
roc. Després, el dimarts 10 d’octubre es va
fer una marxa de bicis pel poble, una xistor-
rada a la plaça on viu l’alcalde i una cassola-
da veinal. 
A l’endemà continuaven les protestes amb
una aturada d’estudiants i una acció al balcó
de l’Ajuntament on es van encadenar tres
persones que van ser detingudes. Continuen
les movilitzacions. 
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EL VENDRELL/BAIX PENEDES .- La plataforma
manté el poder de convocatòria, i dedica un
minut de silenci a Julián Fernández. El passat
diumenge 15 d’octubre, va tenir lloc la quar-
ta manifestació de la plataforma No Fem el
CIM. En aquest cas, es va escollir el Vendrell
com a capital de comarca del Baix Penedès.
Aquesta vegada, però, no es va llegir cap
manifest sinó que es va fer un minut de
silenci en record de Julián Fernández, mort
en accident de moto el mateix diumenge al
matí, i que era un dels principals contactes
de la plataforma “No Fem el CIM” a
Vilafranca del Penedès i, per extensió, a tot
l’Alt Penedès. Després d’aquest minut de
silenci, la comitiva va començar a caminar
per l’avinguda Josep Carner fins a arribar a la
rotonda d’accés al Vendrell per la carretera
de Sant Salvador (davant del monument als
castells de Josep Cañas), on la manifestació
es va desconvocar. Tot i així, molts dels par-
ticipants, en la ja desconvocada mani -
festació, van continuar caminant uns dos
quilòmetres més fins a arribar a la N-340, on
a titol individual la gent va ocupar la N-340,
fet que obligà a desviar el trànsit per rutes

alternatives i cosa que provocà l’embús de la
via a la rotonda d’accés a l’autopista AP-7 a
l’alçada de Coma-ruga. Al cap de quinze
minuts, la gent va reprendre el camí de
retorn cap al centre del Vendrell, al seu punt
d’origen. Va ser durant la tornada que el
tinent d’alcalde de l’Ajuntament del
Vendrell, Josep Lluís Pascual Navarro, va
increpar els manifestants titllant-los de
“gentussa”. Per aquest motiu, els manifes-
tants, pacíficament i reivindicant el seu dret
a decidir, van mostrar el seu rebuig a la con-
strucció del macropolígon logístic amb
paraules com “No fem el CIM” o “No al polí-
gon logístic”.  Accions de protesta es repeti-
ran al llarg de tota la campanya electoral i es
preveu aconseguir un contacte directe amb
els representants de tots els grups polítics
instant-los a posicionar-se en contra del
CIM. Recordem una vegada més que totes
les accions de la plataforma van encami -
nades a aturar el MacroPoligon que ataca
brutalment a tot el Penedes destruint 186ha
i que s’ha fet d’amagat de lapoblaciò.
Mira també: http://www.nofemelcim.org
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OAXACA/MÈXIC.- La situació a Oaxaca es bel-
luga des de fa setmanes sota l’amenaca
imminent d’un gegant operatiu policial i mil-
itar (es parla d’uns 20000 agents armats de
diferents cossos), les negociacions entre la
Secretaria de Governació, l’APPO i el magis-
teri que es troben contínuament encallades
i que semblen més una neteja d’imatge del
Govern Federal per fer creure que estan bus-
cant una sortida política i pacífica al con-
flicte, i, com no, sota una tensió constant a
la ciutat de Oaxaca on els atacs armats per
part d’elements policials i militars estan a
l’ordre del dia. Dimecres, 11 d’octubre, la
brigada mòbil de l’APPO, que s’estava dedi-
cant a tancar diferents dependències ofi-
cials a la ciutat, va ser atacada amb armes de
foc quan ja marxaven d’unes de les
dependències de seguretat pública on la
brigada no havia trobat ningú. L’agressió,
realitzada per policia de paisà , va deixar 4
persones ferides de bala i es van recollir més
d’una cinquantena de casquets de bala al
lloc dels fets. La matinada de dissabte, 14
d’octubre, militars de civil mataven de dos
trets al cap a Alejandro Garcia Hernàndez
que en aquells moments estava en una de
les més de 2000 barricades que cada nit
s’estenen per tota la ciutat. En el moment en
que s’estava movent la barricada per deixar
passar una ambulància va aparèixer un vehi-
cle des del que es van efectuar els trets,
donant-se posteriorment a la fuga. Al
mateix lloc dels fets, es va trobar una
cartera amb documentació que se li havia
caigut a un dels agressors i resultava ser d’un

soldat de l’exèrcit de 22 anys i, per les fotos
trobades, un familiar seu també militar que
va ser reconegut pels testimonis. Ara mateix
doncs, Oaxaca és un polvorí i hi ha molt
poques possibilitats d’arribar a un acord amb
el Govern Federal. Mentrestant, aquesta set-
mana el Senat de la República ha de decidir
si, degut a la situació d’ingovernabilitat a l’e -
stat, declara la desaparició de poders que
faria caure al repudiat governador estatal,
Ulises Ruiz; des de fa una setmana una acam-
pada de membres de l’APPO provinents de
Oaxaca, desprès de més d’una setmana cami-
nant pel país amb un total d’unes 2000 per-
sones, es troba davant del Senat a la ciutat del
D.F. per exigir ja la seva destitució.
La CNDH reconeix els desmans d’ Atenco
La Comisió Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) ha reconegut, finalment, tots els
abusos de poder ocorreguts durant l’oper-
atiu contra la població de San Salvador
Atenco, els dies 3 i 4 de maig d’enguany. En
un informe que ha fet públic aquesta set-
mana anterior, afirma i reconeix les 26 viola-
cions que es van denunciar i els maltracta-
ments i tortures que van patir la totalitat de
detinguts i detingudes. Després d’uns mesos
on el seu posicionament ha estat molt tebi,
reconeix pràcticament totes les denúncies
fetes tant pels propis implicats com per
organismes nacionals i internacionals. I no
només es queda en l’anàlisi dels fets d’aque-
lls dies sinó també en les múltiples irregu-
laritats judicials que mantenen, encara ara, a
prop de 30 persones empresonades.
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Accions contra la hispanitat a Mallorca
Tribunal popular contra els transgènics

No Fem el CIM es manifesta pel Vendrell

Nou assassinat a Oaxaca, aquest cop 
a mans de  soldats sense uniformar

La CNDH reconeix les violacions, tortures i abusos de poder 
que es van donar a Atenco

GRANADA/ANDALUSIA .-  Manuel Fraga, ex min-
istre franquista i fins fa poc president de la
Junta de Galícia, va ser escridassat a la
Universitat de Granada quan pretenia donar
una xerrada sota el títol «España y su
futuro» el passat dilluns 16. L’acte es duia a
terme al saló d’actes de la Facultat de
Sociologia i Ciències Polítiques com a inau-
guració del curs escolar i l’assistència de
Fraga havia estat organitzada i sufragada per
la pròpia universitat. Prèviament a la xerra-
da, un grup d’estudiants va repartir uns ful-

letons on hi havia una petita biografia de
Manuel Fraga. Tot i l’escridassada, Fraga es va
dirigir als assistents per manifestar que «si hi
ha alguna cosa que no hagi fet mai és
matar». Enmig de la cridòria va arribar un
desplegament de la policia nacional avisat
pel rectorat amb l’ordre de desallotjar a
tothom qui estigués de peu. Després de fer
fora a diversos dels assistents, van desplaçar
la conferència a la sala de graus de la
mateixa facultat. 
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Fraga és escridassat a Granada

Desallotjament del Gaztetxe de Burlada

BARCELONA.- El passat 14 d’octubre va sortir
dels jutjats un noi que va ser detingut la nit
abans amb càrrecs de desordres, danys i
atemptat. El van detenir els mossos la nit
abans quan tornava a casa seva a les 20h.

relacionant-lo amb els fets succeïts desprès
de la manifestació en suport al Forat de la
Vergonya a partir d’unes imatges que
aparentment es van veure per Telecinco.  

Contra-Infos !7/10/05

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

Continua la repressió al Forat 

BARCELONA.- El passat 16 d’octubre, en motiu
del Día Internacional Contra Mc Donald’s,
activistes de la organizació animalista
AnimaNaturalis.org es van concentrar al
Portal de l’Àngel de Barcelona. Un payaso
sangnant va mostrar que es, en realitat, el

menjar de Mc Donald’s.
Clica la imatge per una versió més gran
Mira també:
http://www.animanaturalis.org
http://www.haztevegetariano.com
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Boicot a Mc Donald’s
ALLIBERAMENTANIMAL

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL CORREU DE ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics al Contra-Infos



LLUITES LABORALS

PRESES I PRESOS EN LLUITA

ANTIREPRESSIÓ

DIMARTS 31 D’OCTUBRE A LES 22H AMB LA CASSOLA ARREU DE CATALUNYA

Cassolada contra les eleccions 

DIVENDRES 27 D’OCTUBRE A LES 19H A LA PLAÇA DE CATALUNYA DE CORNELLÀ

Manifestació contra abusos de poder

DIJOUS 19 A LES 9.30H A L JUTJAT DE LO PENAL DE LLEIDA <RENFE> LLEIDA

Concentració judici antitransgènics

TOTS ELS DIJOUS DE 16H A 20H AL C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

DIMECRES 18 D’OCTUBRE A LES 19.30H PÇA AJUNTAMENT DE MARTORELL

Marxa per la llibertat d’expressió

DISSABTE 21 D’OCTUBRE - TOT EL DIA AL CSO ELS TÒXICS - CORNELLÀ

Jornada en suport als centres socials

DIMECRES 18 D’OCTUBRE A LES 10H ALS JUTJATS DE RUBÍ <RENFE-FFCC> RUBÍ

Concentració judici Kan Mussol

DISSABTE 28 D’OCTUBRE A PARTIR 13H AL BAHIA C/OLZINELLES <M> PÇA SANTS

Jornada de solidaritat lluites Mèxic

NEGREIRA/GALÍCIA .- El passat 14 d’octubre es va
realitzar un acció per un grup de persones
que, reivindicant l’alliberament animal van
alliberar, de la granja del Jesus Troitiño Rial,
5000 visons que  tenia engabiats esperant en
diminutes gàbies ser massacrats i espellats
per a la cruel indústria pelletera. «Cadascun
d’aquests visons que ara corre lliure és per a
nosaltres un motiu de celebració. Des del
primer moment sabíem que els mitjans de
comunicació ens criticarien amb arguments
propis de la indústria pelletera, però en reali-
tat cap d’aquestes crítiques se sosté: en
primer lloc tot animal amb capacitat de
gaudir de la llibertat ha de ser lliure, sense
importar la seva raça, sexe o espècie. Cap
argument pot justificar l’esclavitud especista.
Els danys ambientals no són tals, els visons
són animals totalment territorials i ells

mateixos s’escampen en l’ecosistema a la
recerca de la seva pròpia zona. Així cobreixen
l’espai que abans ocupaven els visons
europeus, ja exterminats per la indústria pel-
letera. Això es pot consultar en qualsevol lli-
bre d’etología sobre aquesta espècie. El veri-
table terrorisme ecológic és deixar que aque-
sts negocis destructius segueixin endavant.
Aquestes granges contaminen amb els purins
i provoquen la sobreexplotació de recursos
pesquers a la recerca d’aliment per als visons.
Per últim, els pelleters afirmen que els visons
no sobreviuen en llibertat; on no sobreviuen
és en les seves gàbies. Els pelleters no deixen
un viu, tots acaben formant part d’un abric.
Fins que desaparegui la indústria de la pell i
l’últim visó estigui lliure».
Més info: www.accionvegana.org 
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5.000 visons són alliberats d’una granja a
Galícia per denunciar la indústria pelletera

PARÍS.- Desde fa unes setmanes la policia
francesa es troba en un estat crític enfront
d’un augment de les emboscades per part
de joves procedents dels barris perifèrics de
París. El divendres 13 d’octubre, el barri de
Epinay-sur-Seine, una patrulla de la BAC
(una mena de brigades secretes de la policia)
va ser bloquejat per dos cotxes i rodejat per
una trentena de joves llençant pedres i amb
barres de ferro. Els policies van aconseguir
escapar disparant a l’aire (segons ells) però
un d’ells va ser ferit a la cara per una pedra.
La resposta de l’estat: enviar a un centenar
d’efectius policials i assetjar el barri per a
detenir gent en operacions mediàtiques
espectaculars a 9 mesos de les presiden-
cials. Cada vegada la reacció dels/les habi-
tants dels barris és més negativa enfront

d’assalts en regla d’aquest tipus. Una solució
policial a un problema social i que permeten
als polítics fer de la seguretat ciutadana un
tema central de la campanya política.
També cal destacar que els diferents sindi-
cats de la Policia nazional, amb el suport
dels mitjans de comunicació, estan con-
struïnt una figura del policia víctima dels
violents. Per això demanen més mitjans i
mes mà dura. Un alcalde de la dreta ja ha
començat una campanya de suport a la poli-
cia amb el lema “Població, Policia,
Solidaritat”. El Sindicat Nacional d’Oficials
de Policia (SNOP) ha demanat reforços per
les properes setmanes, ja que, segons ells,
grups de joves planegen festejar violenta-
ment els disturbis de l’any passat.
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Tercera emboscada a policies 
a la perifèria de París

BARCELONA .- Pocs dies abans del Nadal del
2005 la Direcció de SEAT amb la complicitat
dels dirigents d’UGT i CCOO i l’autorització
del govern Tripartit de la Generalitat, van
acomiadar a 660 treballadors/es. Ara que ha
quedat demostrat el frau i inconsistència de
l’expedient, ja que el compliment dels plans
productius fa necessària la contractació de
més treballadors, és de justícia exigir: Per
Nadal tots els acomiadats/des han d’estar
reincorporats a Seat. Al llarg dels últims
mesos i setmanes les promeses de reingrés
s’han limitat a la revisió mèdica d’un petit
nombre d’acomiadats, segueixen aplicant-se
criteris clientelars i, sobretot, no garanteixen
la reincorporació de tots els acomiadats/des.
Per altra banda és un escàndol que la Direcció
de Seat continuï contractant nous trebal -
ladors a Seat mentre hagi acomiadats/des al

carrer, davant la passivitat dels dirigents
d’UGT i CCOO. En aquesta situació, els aco-
miadats de Seat, farem una primera vaga de
fam els pròxims dies 20, 21 i 22 d’aquest mes.
Esperem que amb aquesta primera vaga es
desbloquegi la situació i tots estiguem trebal-
lant a la Seat abans dels pròxim Nadal, sinó és
així, realitzarem noves vagues de fam de
major durada. Cridem a tots els companys/es
de Seat a expressar la solidaritat amb els
vaguistes de fam, exigint la readmissió de tots
els acomiadats/des abans de les festes de cap
d’any. Informarem en el seu degut moment
del lloc on estaran els companys que real -
itzaran la Vaga per a poder visitar-los i trans-
metre’ls el suport i simpatia amb la seva
causa.

Assemblea d’Acomiadats/des
de Seat 17/10/05

Vaga de fam per la readmissió 
dels acomiadats de SEAT

BARCELONA .- A prop de 450 treballadors de
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins es van
manifestar al voltant de les 10.00 hores del
dimarts 17 al matí davant les portes de les
oficines central de Parcs i Jardins al carrer
Tarragona  per protestar contra la política
laboral de la direcció de l’Institut i contra les
declaracions de la Presidenta Imma Mayol
en els mitjans de comunicacions on acusa
als treballadors/es de Parcs i Jardins de priv-
ilegiats. Amb aquesta concentració, realitza-
da una vegada finalitzada l’Assemblea de
Treballadors i Treballadores que es va cele -
brar en el Casinet d’Hostafrancs, els trebal -
ladors/es de Parcs i Jardins van expressat el
seu rebuig, llançant consignes com “Imma

cuéntanos somos más de 32”, a les declara-
cions de la Presidenta Imma Mayol .
Posteriorment prop de les 11.00 hores els
membres del Comitè d’Empresa es van
desplaçar al Parc Güell on la Presidenta de
l’Institut Imma Mayol inaugurava davant de
la premsa les obres de remodelació del Parc.
El Comitè d’Empresa, que va xiular en tot
moment l’acte de autopromoció que real-
itzava Imma Mayol regidora de IC-EUA, van
criticar la realització de les obres del PAM
per les empreses privades pels greus incom-
pliments de les pliques de les contractes
(incompleixen els termes d’execució d’obres,
els treballs a realitzar, el pressupostat en
Seguretat i Salut...).   Contra-Infos 17/10/06

450 treballadors de Parcs i Jardins es
manifesten contra la gestió municipal

BARCELONA .- El passat 7 de juliol, l’empresa
UTE LÍNIA 9 va acomiadar a 17 treballadors
al·legant en la carta d’acomiadament que
finalitzava l’execució de l’obra per a la qual
havien estat contractats (tram 4 de Bon
Pastor – Can Zam Linea 9). El que és curiós és
que la construcció de la línia 9 del metro
segueix endavant i no ha finalitzat, la prova
d’això és que la pròpia empresa tornés a con-
tractar a tots els treballadors per al següent
tram (Triangle linea 9), excepte als dos mem-
bres del comitè d’empresa acomiadats. UTE
LÍNIA 9, és l’empresa a la qual GISA (Gestió
d’Infraestructures S.A., empresa pública
dependent de la Generalitat de Catalunya) va
adjudicar la construcció de la línia 9 del
metro. UTE LÍNIA 9 està conformada alhora

per altres 5 empreses: FCC CONSTRUCCIÓ,
FERROVIAL AGROMAN, OBRASCON
HUARTE LAIN, COPISA CONSTRUCTORA
PIRINENCA I COPCISA. La línia 9 de metro,
amb una longitud de 43 Km. de via i 46 esta-
cions, enllaçarà la zona de Santa Coloma de
Gramanet amb l’Aeroport del Prat, i la seva
construcció consta de 4 fases. En l’actualitat
cap de les fases està finalitzada, i per tant el
treball de construcció segueix. Per aquests
motius, els dos treballadors i membres del
comitè d’empresa acomiadats, des del dia
que se’ls va lliurar la carta d’acomiadament
van decidir demandar a l’empresa. El judici
tindrà lloc el proper dilluns 16 d’Octubre a les
9.30 hores en el Jutjat nº 31 de Barcelona al
C/Girona 2.        CGT+Contra-Infos 17/10/05

GRANADA.- Fco Javier Carmel, pres al CP
Albolote, porta mes de 50 díes en vaga de
fam en reivindicació del cumpliment dels
drets. Francisco es un pres natural de Sevilla
que porta mes de 8 anys a la presó. Francisco
porta mes de 7 anys sense poder veure ni
comunicar amb la seva mare degut a que ha
estat allunyat de les presons sevillanas,

trobant-se en l’actualitat a la presó de
Albolote (Granada), a on la seva mare, que
está quasi invalida i no te recursos
económics per poder desplaçar-se, no hi pot
anar. Amb la finalitat d’aconseguir una feina
renumerada a la cuina de la presó, per poder
pagar el viatge de la seva mare fins a
Granada, va fer un curs de cuina de 6 mesos,

però ara li han denegat el diploma i la feina,
perqué en el passat al ser un pres FIES, està
considerat com a violent, i al·leguen motius
de seguretat. Per denunciar aquesta injustí-
cia, reivindicar el seu diploma, el seu salari i
també el seu trasllat a Sevilla, el passat día
26 d’agosto Francisco va iniciar una vaga de
fam indefinida que a día d’avui  manté.

Actualment es troba en la infermería de la
presó amb grans dificultats per caminar,
problemes a la vista i frecuents desmais. Per
expresar la vostra solidaritat i suport, podeu
escriure a: Francisco Javier Caramel Guillén
C.P. Albolote (enfermeria) Ctra Comarcal
220, km 6 18220 – Albolote (Granada).            
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La construcció de la linea 9 del
metro acomiada a 17 treballadors 

Un pres del centre penitenciari d’Albolote porta més de 50 dies en vaga de fam


