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L’Audiència Nacional de Madrid va prohibir el darrer cap de setmana l’Assemblea Anual d’Udalbiltza, assemblea d’ajuntaments i càrrecs electes dels set territoris bascos i primera institució nacional d’Euskal Herria. L’assemblea havia pogut celebrar-se finsara.

CONTRA-INFOS

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

ELS FETS DE FONTANA

BARCELONA .- El tribunal popular que jutjava el
cas de la mort d’en Roger Albert després
d’una ganivetada a les Festes de Gràcia el
2004, ha decidit absoldre un dels acusats i
condemnar l’autor material tot i que consid-
erant la possibilitat d’un indult. El passat
divendres 17 de novembre es va conèixer la
decisió, a la qual ja han dit que recorreran les
acusacions particular, popular i la fiscalia que
demanen quinze anys de presó per Aitor
Dávila. El portaveu del tribunal popular va
afirmar que amb la decisió pretenen «deixar
la porta oberta» a l’evolució de l’autor mate-
rial de l’agressió de cara a obtenir un indult,
tenint en compte que «es tracta d’una per-
sona sense antecedents i que en el moment
del crim estava ubicada en un entorn familiar

i laboral estable». No obstant, diversos mit-
jans contrainformatius com l’Avanç havien
denunciat la militància d’Aitor Dávila en cre-
puscles feixistes i d’ultradreta valenciana, tals
com els que van matar a Guillem Agulló en un
estadi de futbol. 
La baralla entre grups
El tribunal popular també ha modificat els
termes d’assassinat per homicidi ja que con-
sideren que l’agressió va ser el resultat d’una
baralla entre grups i no pas d’un atac. Alhora,
el tribunal considera que la ganivetada que va
matar en Roger «no va ser inesperada» sinó
que es «podia preveure una acció violenta»
durant l’enfrontament. Per acabar d’ar-
rodonir-ho, el portaveu també va afirmar que
el tribunal ha considerat el fet que l’agressió

es produís en ple carrer i per tant «hi havia la
possibilitat de marxar, eludint l’enfrontament
i les agressions».
L’estret marge dels vots
Emilio, l’altre acusat, ha estat absolt tot i que
sis membres del jurat han votat en favor de la
seva culpabilitat. Per tal que hagués prosperat
la seva condemna, es necessitaven set vots.
Aquest estret marge és el que ha provocat
que la fiscal recrimini al magistrat no haver
retornat el veredicte al jurat per proseguir la
deliberació i no absoldre’l immediatament.
Els sis membres del jurat que han votat per la
seva culpabilitat han fet constar que hi ha tes-
timonis que el van veure ensenyar el ganivet i
amenaçar a la gent que circulava per Fontana. 
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EL JURAT POPULAR EXCULPA U N DELS ACUSATS I DEMANA L’INDULT PER L’ASSASSÍ

L’assassinat d’en Roger Albert per una ganivetada
a les Festes de Gràcia del 2004 queda impune

El jurat canvia l’assassinat per homicidi i defineix l’agressió com a «baralla entre neonazis i oku pes»

E L 22@ COMPTA AMB 5.000 METRES QUADRATS LLIURES MÉS PER ESPECULAR

Els mossos desallotgen il·legalment La Makabra
Després de 4 anys s’havia convertit en un espai d’autoaprenentatge de diferents arts escèniques

BARCELONA.- Dilluns 20 novembre, cap a les
vuit del matí, els mossos d’esquadra van
entrar sense cap ordre ni previ avís, a la
Makabra per desallotjar-la. La Makabra es
va okupar ara fa 6 anys però als dos anys, ja
va patir el primer desallotjament, pocs dies
després va ser novament okupada i es va
començar a gestar aquest projecte cultural
basat en les arts del circ que, durant aque-
st 4 anys, s’ha desenvolupat a Barcelona. Pel
recinte, que constava d’uns 5000 mª, havien
passat infinitat de persones, tant per fer us
de l’espai i del material que hi havia, com
per gaudir dels diferents espectacles que
continuament oferien. A banda de tot això
també servia com a espai de vivenda per a
més de 100 persones. Us transcribim la
crónica d’una de les persones qie vivia allí:
«Són les 7:50 del matí del 20-N(extranya
coincidència no?) i sento sorolls de fustes
caient i vidres trencats... encara estic al llit,
sona el telèfon i un amic méxplica que està
veient des de la seva caravana com el
mossos prenen la casa.... entenc ara els
sorolls... m’aixeco i aviso a la resta de com-
panys de la planta on visc i només penso
que aquest lloc és una ratonera, que no ens
trenquin el cap, que no ens humillin....
Arriben els mossos i ens treuen al pati tal i
com estem.... ens fan seure al terra i ens
envolten i continuen buscant a més gent...
no paren de aparèixer cares, algunes
desconegudes però totes espantades,
impotents... Quan ja estem casi totes ens
fan passar al gimnàs, no sense oferir-nos
abans algunes escenes de violència per part
dels agents de l’ordre públic.... és aqui on
finalment tota la gent de la Makabra coin -
cideix a la mateixa sala, unes 120 persones
ens adonem que ens hem quedat sense

casa.... ens identifiquen a tots  i totes i ens
deixen recollir tot el material. A les 5 de la
tarde el gimnàs, el teatrito de bukox, la sala
de dansa, la de creació, l’estudi de so, el
d’audiovisuals, la biblioteca, la sala de pin-
tura, el skatepark, la nova cafeta, la sala de
concerts, l’espai de capoeira i la vivenda
estaven ja buits. També s’havien recuperat
els aparells de circ, les lones, les graderies,
les llums... tot allò que vestia la casa per
dintre.... Després vam anar a la plaça Sant
Jaume i van organitzar un maquíssim
cabaret al mig de la plaça al que hi van assi-
tir unes 500 persones per solidaritzar-se i
donar suport a aquest projecte, i els vam
recordar que continuarem fent de les nos-
tres.... ens han tret l’espai però no la
il.lusió». 
Més informació a: www.makabrapark.tk.

Comunicat de l’associació de veïns del
Poble Nou
L’AVPN, amb el recolzament de la Favb, vol
manifestar la seva indignació per la manera
com es va produir el desallotjament del local
la Makabra, sense previ avís i amb un proced-
iment per la via penal. Volem recordar l’activ-
itat cultural que desenvolupa la Makabra, un
espai obert al barri i a la ciutat, participant
activament en molts actes. Lamentem que
iniciatives autònomes i autogestionades com
la de la Makabra no trobin el suport necessari,
especialment en una tema relatiu a un art, el
circ, tan mancat d’espais adequats per al seu
desenvolupament. Demanem que les admin-
istracions siguin sensibles a aquestes necessi-
tats i prioritats i trobin solucions per sobre
d’interessos especulatius i immobiliaris.
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Moment del desallotjament en què els mossos van permetre retirar els objectes del centre.

DIMARTS 21 DE NOVEMBRE A LES 20H A LA PLAÇA SANT JAUME - <M> JAUME I

Cabaret en suport a La Makabra

LLUITES ESTUDIANTILS

10.000 estudiants contra el Procés de Bolonya
BARCELONA.- La manifestació d’estudiants
contra el Pla de Bolonya, del passat 16 de
novembre, va començar a plaça Universitat
passades les 12h. Obertes per una pancarta
on es podia llegir «Reconstruir la pública:
canya a Bolonya» 2.500 persones van
començar la protesta, que en el transcurs de
la manifestació va augmentar progressiva-
ment fins a unes 10.000. La marxa va trans-
còrrer sense indicidents mentre es repartien
octavetes explicant les reivindicacions, els
punts més problemàtics del Pla de Bolonya i
cridant les consignes contra la privatizació
de la universitat en general. Es van penjar
diferents pancartes davant del Corte Inglés,
Starbucks i la Jefatura Superior de Policia. La

manifestació va finalitzar a plaça Colom cap
allà a dos quarts de tres. Un grup d’unes 200-
300 persones es van quedar no gaire estona
més ja que els agents de la Brigada Mòbil del
Mossos d’Escuadra van carregar contra els
manifestants de forma indiscriminada i
excessiva, desprès del llançament d’algunes
ampolles de vidre a una patrulla de la guàr-
dia urbana. Un agent antiavalot va colpejar
durament amb una patada, la cama d’un
periodista freelance que treballa per difer-
ents diaris catalans, i un altre agent de paisà,
amb la cara tapada, va donar una forta bofe-
tada a un fotògraf de La Vanguardia, dient-li
textualment: “a ti te voy a trincar”.  La mani-
festació va acabar amb 11 persones

detingudes, sis d’elles menors, que van ser
alliberades al dia següent, amb càrrecs de
desobediència i atemptat. Moltes de les
detencions es van produir de forma indis-
criminada i per criteris estètics.
També es van fer concentracions i mani-
festacions a Mallorca, Perpinyà, Alancant,
Girona, Castelló, Lleida, Tarragona,
Pedreguer, Tortosa, Olot, Benidorm,
Manresa, Xàtiva, Granollers i Gramanet del
Besòs entre d’altres. 4500 estudiants van
sortir al carrer a Madrid, unes 1000 persones
a València, i continuen les mobilitzacions
contra el Procès de Bologna a tot Europa. 
Més info a: barcelona.indymedia.org
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Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

SABADELL / VALLÈS OCCIDENTAL.- Durant la mati-
nada de divendres a dissabte 18, el centre de
Sabadell es va convertir altra vegada en
l’escenari d’una agressió feixista amb arma
blanca. Els fets van passar quan un grup de
joves va ser alertat de la presència de neon-
azis a prop de l’estació de la Renfe. Quan
van arribar aprop de la zona, un grup de qua-
tre neonazis els va barrar el pas i automàti-
cament els va agredir. Un dels joves antifeix-
istes va ser arraconat i apunyalat per l’esque-
na per part de dos neonazis. La punyalada li
va provocar una incisió de mig centímetre
de profunditat i va estar hospitalitzat fins
dilluns al matí. La Plataforma Antifeixista de
Sabadell automàticament va denunciar els
fets i va remarcar la necessitat que l’ajunta-
ment consideri la violència feixista com un
problema de convivència greu, fet que fins
ara s’ha negat a acceptar. Per altra banda, els
mitjans de comunicació van distorsionar des
del primer moment els fets, atribuint l’agres-
sió a «una baralla entre grups neonazis». 

Manifestació del 20N
Dos dies després de l’agressió, un centenar
de persones van participar de la mani-
festació convocada el dilluns a les vuit del
vespre contra el feixisme per part de la
Plataforma Antifeixista de Sabadell. La
marxa va començar a la plaça de la Creu Alta
fins arribar a l’ajuntament. Durant la mani-
festació, es van cridar consignes contra el
feixisme, els mossos d’esquadra que tot just
s’estrenen i contra la política municipal de
l’equip de Manuel Bustos. Per altra banda,
dimarts 21 al matí, els dos neonazis
detinguts per l’agressió de la matinada de
dissabte, van ingressar al centre de menors
Els Tilers. Ambdós neonazis, menors d’edat,
són coneguts per les seves agressions a
Sabadell i a Castellar del Vallès.   

Un miler de persones a Saragossa
L’Asamblea Antifascista de Saragossa també
va convocar una manifestació contra el feix-
isme el 18 de novembre, en la que van par-
ticipar al voltant d’un miler de persones. La
manifestació va transcórrer sense incidents
fins que es va arribar al cementiri de Torrero.
Enguany, s’havia decidit anar al cementiri
degut als actes feixistes que hi havien con-
vocats allà el mateix dia en homenatge a
tres coneguts feixistes de la localitat. Un
dispositiu policial va barrar l’entrada al
cementiri on hi havia una trentena de feix-
istes i va mantenir el cordó fins que la man-
ifestació es va desconvocar.

5 detinguts a la manifestació de Madrid
La manifestació convocada pel Bloque
Antifascista Antiautoritario el dissabte 18 de
novembre al centre de Madrid, va acabar
amb la detenció de cinc persones. La mani-
festació va començar a les 20h a Cibeles,
organitzada per «individualitats, col·lectius i
grups d’afinitat compromesos amb la lluita
anticapitalista». Les cinc persones
detingudes, algunes d’elles aleatòriament
mentre fugien de les càrregues policials, van
sortir en llibertat amb càrrecs. 

Acció a Astúries contra una estàtua feixista
A Astúries, 150 persones van participar de la
concentració convocada a la plaça
d’Espanya d’Oviedo. Després de llegir-se un
comunicat antifeixista en què feia referència
a la sentència de la mort d’en Roger, divers-
es persones van llançar globus de pintura
contra l’estàtua en homenatge al dictador
situada a la mateixa plaça. Tot plegat va ser
seguit per un fort dispositiu policial que va
continuar perseguint als manifestants un
cop desconvocada la concentració. 
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20-N MARCAT PER L’AUGMENT DE LES AGRESSIONS FEIXISTES

Apunyalen un jove antifeixista al
centre de Sabadell

Manifestacions arreu el dia de la mort del Dictador

ANTIFEIXISME Surt la setència de Kan Mussol
COLLSEROLA.- Des de Kan Mussol ens infor-
men de com està la seva situació judi-
cial:«Tornem a estar aquí, ara anunciant la
sentència del judici (firmada i dictaminada
el mateix dia) on es demana cessació
inmediata de l’okupació, es nombra a l’altra
part (denunciant) propietària de la finca i
l’últim i vergonyós que es demana, es que

es paguin els costos del judici que va tenir
lloc el passat 18 d’octubre (Que els pagui el
Gerardo, joder!). Per tant quan es fiquin
d’acord les tres parts, jutge-propietari-
policia, doncs sabreu igual que nosaltres el
dia del desallotjament. Fins llavors a seguir
disfrutant d’aquest trosset de la serra de
Collserola.»           Els Mussoler@s 21/11/06

BARCELONA .- El Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a la
Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) i ha declarat nul el pla per
a la construcció de pisos sobre un conjunt
protegit situat al carrer de Carabassa, al dis -
tricte de Ciutat Vella. La decisió de l’alt tri -
bunal català és fruit d’un recurs contenciós-
administratiu que els veïns del carrer de
Carabassa van presentar per a demanar la
anulació d’aquest projecte, impulsat per
l’empresa Estrucfort 2000 que contava amb
totes les facilitats per part del consistori, i
que consistia en edificar un immoble de tres
pisos sobre la planta baixa d’aquest jardí.

Després que l’ajuntament aprovés el pro-
jecte, la FAVB, l´Associació de Veïns per a la
Revitalització del Casc Antic, Veïns per a la
Defensa de la Barcelona Vella i altres enti-
tats de la ciutat, van dur el cas als tribunals
l’any 2002. En la sentència, el TSJC, admet el
recurs presentat i declara “nul de ple dret”
aquest projecte, “deixant-lo sense valor ni
efecte jurídic, per vulnerar les disposicions
per volumetria, donant la rao als veïns que
desde feia anys patein el mobbing immobil-
iari, que en el seu recurs argumentaven que
el pla projectat no podia  superar l’alçada
d’una planta baixa.
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Assetjament immobiliari a una
fàbrica okupada al Poble Nou

POBLE NOU/BARCELONA.- Al carrer Pallars 191
hi ha una fàbrica okupada que aquest dies
està patint l’assetjament de l’empresa
immobiliaria que els vol fer fora sense cap
ordre ni procediment judicial obert. Dilluns
al matí van aparèixer 2 individus advertit-los
que en dues hores havien d’abandonar l’es-

pai i davant la negativa de la gent que es
trobava a l’interior, els van amenaçar que
tornarien amb guàrdies de seguretat per fer-
los fora. Demanen ajuda i solidaritat convi-
dant a tothom que vulgui a passar-se per la
casa.
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Absolució judicial pel carrer Carbassa
Els veïns guanyen a l’Ajuntament de BCN el litigi per un

pla immobiliari que afectava a aquest carrer

Inauguració de la nova 
«Oficina pel Dret a l’Habitatge»
Finalment arriba el relator de Nacions Unides a Barcelona

BARCELONA .- El proper divendres 24 de novem -
bre a les 20:00h està prevista la inaguració de
la nova «Oficina pel Dret a l’Habitatge»,.
Aquesta iniciativa segons ens espliquen ells i
elles mateixos sorgeix ja que:«...al llarg dels
darrers anys, els conflictes entorn de l’habi-
tatge, l’espai públic i el territori s’han situat en
el centre del debat públic, social i polític, i,
sobretot durant els darrers mesos, les mobil -
itzacions pel dret a l’habitatge han deixat clar
que no estem davant de problemes individu-
als, sinó que es tracta d’un conflicte estruc-
tural i col·lectiu. En aquest context, alguns
col·lectius i persones hem apostat per un pro-
jecte de base i a llarg termini per enfrontar-
nos a la violència immobiliària i urbanística,
amb els mitjans al nostre abast: generant i
compartint informació, creant un espai de
contacte, trobada i suport mutu en matèria
d’habitatge, i  desenvolupant mecanismes de
defensa, visibilització i desobediència civil.
L’Oficina pel Dret a l’Habitatge serà un espai
en construcció per fer efectiu el dret a l’habi-
tatge i la ciutat». 

El relator de la ONU visitarà l’Estat espanyol
del 20 al 30 de novembre
Miloon Kothari, relator de Nacions Unides en
matèria de vivenda, viatjarà finalment del 20
al 30 de novembre per l’Estat espanyol, aval -
uant la situació de la vivenda. Finalment, tal i
com s’havia exigit des de diversos col·lectius
que han anat fent pressió, el govern socialista
de Jose Luis Zapatero ha decidit marcar la
data al calendari. El relator serà a Barcelona el
28, 29 i 30 d’aquest mes i ha acceptat assistir
a una assemblea ciutadana el dimarts 28 a les
8 del vespre. L’Assemblea pel dret a l’habi-
tatge digne de Barcelona convida a totes
aquelles persones que vulguin a participar-hi.
Alhora animen a dur els testimonis per escrit,
resumint en unes quantes línies escrites com
es veu el fenomen de la vivenda. L’assemblea
se celebrarà a la Sala Transformadors, al car-
rer Ausias March 60, cantonada amb el
Passeig de Sant Joan. 
Per a més informació: bcn.vdevivienda.net. 

V de Vivienda 
+ Contra-Infos 21/11/06

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE A LES 20H AL C/MAGDALENES 13-15 <M> L1

Inauguració Oficina Dret Habitatge

PRESOS I PRESES EN LLUITA

Solidaritat amb en Roberto Catrino
Acció de solidaritat a Sevilla amb el pres hospitalitzat

SCHEVENINGEN/HOLANDA.- La nit del dime-
cres 8 de Novembre, el Roberto va ser
traslladat de la preso de Lelystad a l’hospi-
tal penitenciari de Scheveningen degut a la
gravetat del seu estat de salut. Finalment la
presó va pendre la decisió de portar-lo a
l’hospital donat que els hi era impossible
de garantir la seva supervivència a la presó
després de 15 dies tancat en una cel·la d’aïl-
lament. Tot i això, quan el Roberto sigui
portat altre cop a la presó haurà de pas-
sar 14 dies més en aïllament com a càstig
per haver dirigit la seva ira cap al director
de la presó. A l’hospital de Scheveningen el
Roberto ha començat a menjar i veure una
miqueta. Peròsegueix necessitant el nostre
suport. Està malalt i, per lo tant, necessi-
ta ser tractat en llibertat al costat de la
seva família i els seus éssers estimats. No a
la presó. Ja ha passat massa temps de la
seva vida en la incertesa del mon peniten-

ciari. Les presons enmalalteixen a la gent i
enterraran finalment al Roberto si no
exigim que pugui passar els seus últims
moments de vida al costat de la seva famil-
ia i éssers estimats.

Accions de solidaritat a Sevilla
Sevilla.- Tres persones varen començar una
vaga de fam davant del consolat Holandès
el passat 8 de novembre. Aquestes person-
es varen parlar amb el cònsol i varen
obtenir el telèfon de contacte de l’ambaix-
ador a Madrid per a manifestar-li la seva
preocupació pel Roberto. Aquestes com-
panyes varen ser desallotjades per la poli-
cia la nit del dimecres 15 de Novembre.
Pots escriure a Roberto en solidaritat a:
Roberto B.Catrino López. PEN Ziekenhuis
Scheveningen Pompstationweg 32 2597 JW
Scheveningen. The Netherlands
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DIJOUS 23 DE NOVEMBRE 12H AL CONSOLAT HOLANDÈS - AV.DIAGONAL, 601

Concentració llibertat Roberto Catrino
POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL CORREU DE ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics al Contra-Infos



LA REVOLTA A OAXACA

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

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

Ambient de tardor. Els vents forts de ponent i mestral seran la tònica predominant durant tota la setmana, amb ràfegues
que poden arribar als vuitanta quilòmetres per hora. Divendres al vespre, ruixats curts i dispersos. A partir de dilluns al
vespre les pluges podran ser més extenses i perllongar-se durant tot el dimarts. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 Dissabte 25 Diumenge  26 Dilluns 27 Dimarts 28

LLUITES D’ARREU

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

Denuncien els projectes 
especulatius a Palma de Mallorca 

PALMA DE MALLORCA.- El president de l’equip
de bàsquet Palma Aquamàgica és Miquel
Ramis, actual portaveu i secretari de comu -
nicació del PP a Balears, juntament amb
Riofisa (grup de promoció immobiliària que
esponsoritza l’equip) estan promovent una
desorbitada operació urbanística a Ses
Fonatnelles, darrera zona humida i de gran
valor ecològic de Palma. Drac Inca és l’equip
de Vicenç Grande, líder del Grup Drac.
Grande pretén la construcció d’un nou cen -

tre comercial de 40.000m2, torres d’oficines
de 100 metres d’alçada a Palma, i d’altres
complexos urbanístics a tota l’illa. Aquesta
lògica d’urbanització destructiva, alimenta
l’acumulació del capital contra els interes-
sos col·lectius. La ciutadania queda despro-
tegida, així, dels seus drets més bàsics, com
ara el dret a un habitatge digne o el gaudir
d’un entorn de qualitat. 
Per més info:www.projectemopi.org
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ST.  LLORENÇ D E MUNT/ VALLÈS OCCIDENTAL.-
Aquest dilluns les excavadores van
començar a treballar al parc natural de
Sant Llorenç de Munt. Tot i que la
Diputació va aprovar la construcció de la
pista forestal fa més de 17 anys no ha estat
fins aquesta setmana quan han començat
les obres. Continuant amb una lluita de
més de dues dècades, una vintena d’acti-
vistes de la coordinadora Salvem Sant
Llorenç, s’han encadenat pel matí a les
màquines per tal de protestar per la cons-
trucció del que ells consideren un greu
atemptat contra una de les zones de màxi-
ma protecció. Han estat encadenats
durant quatre hores, impedint que els tre-
balladors continuessin la seva tasca fins
que cap a les 16h han arribat els Mossos

d’Esquadra i han tallat les cadenes.  En 17
anys d’oposició, la Coordinadora per a la
Salvaguarda del massís de Sant Llorenç del
Munt i la  Serra de l’Obac ha fet diverses
mobilitzacions, ha recollit més de 3.000
signatures en contra del projecte i ha pre-
sentat alternatives per la prevenció i
extinció d’incendis, fet pel qual es fa el
polèmic tram. Les demandes dels ecolo -
gistes passen per l’aturada del projecte i la
consideració de les alternatives proposa-
des. El projecte, justificat amb la necessi-
tat de pas per a l’incendi de possibles focs,
suposarà la ta.la de 2.000 alzines i la vola-
dura amb dinamita de més de 5.000 tones
de roca. En realitat, al darrera s’hi amaga
un projecte de la Diputació per incremen-
tar el trànsit de tot terrenys, motos i quads

Un encadenament atura les obres al
Parc Natural Sant Llorenç del Munt

Comencen les obres de la pista forestal després de 17 anys d’oposició

L’ARBOÇ/BAIX PENEDÈS.- La Plataforma No
Fem el CIM va fer el diumenge passat la
cinquena manifestació. Aquesta mani-
festació va ser a les 5 de la tarda i va con-
centrat més de 800 persones vingudes de
tot el Penedès i de comarques veïnes per
protestar en contra de la instal·lació del
polígon logístic conegut com Logis
Penedès, que la Generalitat vol instal·lar al
Penedès d’amagat i sense participació ciu-
tadana. Un cop passades les eleccions i for-
mat el nou govern amb Iniciativa i Esquerra
molt enfortides, la Plataforma torna a
recordar al nou govern que el Penedès està
en lluita amb l’ombra del CIM (Logis
Penedès) que amenaça les nostres comar-
ques. L’èxit de convocatòria per cinquena
vegada consecutiva va fer que els manifes-

tants, un cop desconvocada la mani-
festació, tornessin a tallar la N-340 a la
rotonda d’entrada a l’Arboç, aquesta mani-
festació va comptar amb amb gent vinguda
de tot el Penedès i amb la presència de
nombroses plataformes civils i ecologistes,
així com polítics de tots els partits. Aquest
projecte del qual es demana l’aturada
definitiva ha sigut des de la seva gestació
un projecte plé d’ombres i secretisme. En
epoca electoral s’ha passat publicitat
d’aquest macropolígon de 186 ha (on es
comparava el Logis Penedès amb els CIM
més grans de tota Europa), per aquesta raó
ERC del Baix Penedès ja ha posat una
demanda Judicial.

No fem el CIM+
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Tres mesos de lluita al carrer i cinc 
manifestacions consoliden No Fem el CIM

Encadenats van poder aturar les màquines al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

a l’interior del Parc de cara a obrir un res-
taurant i d’altres equipaments, segons un
model de parc molt allunyat del que sens
dubte, ha de ser un Parc Natural. El passat
diumenge es va tornar a convocar una
nova protesta a les 10h on una concentra-
ció de ciutadanes i ciutadans van anar a
visitar les obres plantant glans d’alzines a
tota l’àrea per on havien passat les màqui-
nes. 
Més info: www.lamalla.net 

La Malla + 
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Continuen grans enfrontaments a Oaxaca
Acte de solidaritat a Barcelona amb la revolució social de Oaxaca

OAXACA/MÉXIC.- Els carrers de la capital
oaxaquenya es van tornar a omplir aquest
dilluns amb milers de manifestants convo-
cats per l’Assamblea Popular del Poble de
Oaxaca (APPO) que continua en peu de
guerra contra el governador i exigien la
retirada de les tropes de la PFP. En especial
es va cridar contra les violacions de varies
dones vaguistes  per part de membres poli-
cials i parapolicials. Manifestants portaven
grans miralls per a que la policia veiés
reflexada la seva imatge amb els noms de
“asesinos,invasores, violadores”. En arribar
al centre históric la policia va començar a
tirar gasos lacrimógens per a impedir que
continuessin avançant i centenars de per-
sones van respondre amb l’aixecament de
barricades i el llançament de cohets i
pedres. Va arribar un munt de joves que
desde tots sants mantenen el control de la
universitat amb barricades i els enfronta-
ments al centre de la capital es van allargar

durant unes tres hores amb el llançament
de cohets amb tubs de PVC. Més tard els
manifestants es van replegar i es va fer una
crida a mantenir les barricades als barris i
la universitat. Per una altra banda, els mass
media mexicans continuen la campanya de
criminalització de l’APPO acusant-la d’estar
darrera de la mort del periodista de
Indimedia Nova York Brad Will. El grup de
paramilitars que van disparar sobre la gent
de l’APPO van disparar més de 200 trets de
bala mentres que se’ls responia amb pedres
i algun cohetó.

Jornada per Oaxaca a Gràcia
A la tarda d’aquest mateix dilluns es van
realitzar actes i accions de solidaritat a un
munt de ciutats del món. A Barcelona es va
fer a la plaça revolució de gràcia un acte
d’agermanament de la revoció social del
1936 aquí amb la d’ara a Oaxaca. 
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Masacre  d’indígenes a Montes Azules  
SELVA LACANDONA/MÉXIC .- Once indígenes van
ser assasinats per paramilitars el passat 13 de
novembre en una regió molt aïllada dels
Montes Azules a Chiapas. Encara es
desconeixen alguns detalls per aquest fet
d’estar allunyada. Fa temps que organitza-
cions indígenes i de drets humans denunci-
aven els problemes de terres que tenen
diverses comunitats de la reserva natural dels
Montes Azules i de les amenaces que patien
per grups paramilitars. La reserva de la bios-
fera de Montes Azules está començant a ser

codiciada per la gran quantitat de recursos
naturals que té i pel potencial turístic per
estar plena de runes mayes; aquest és un dels
eixoas del Plan Puebla Panamà. Un munt de
comunitats viuen asentades en aquest terri-
tori gairebé salvatge desde els 80 i ara són un
inconvenient. En aquest marc s’havien donat
les amenaces ignorades pel govern, culmi-
nades amb aquesta matança de 11 indígenes
de la comunitat de Viejo Velasco. Han mort 6
dones, 3 homes i 2 nens.
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IMPUNITAT POLICIAL

ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT .- El dimarts 21 al
matí es va celebrar el judici contra l’agent 347
que va agredir un veí d’Esplugues durant el
desallotjament de l’ajuntament el 21 d’abril;
en una acció promoguda per la Plataforma
Popular contra el Pla Caufec. Al jutjat de
primera instància nº2, es va celebrar la vista
on els diversos testimonis de l’acusació van

afirmar haver vist o sentit el cop de puny que
va propinar l’agent al veí i que va provocar-li
la trencada del llabi superior. Després de les
declaracions, la fiscalia i l’advocat de la
defensa van demanar l’absolució. L’advocat
de l’acusació va demanar una pena multa per
a l’agent, tot i que el veí agredit no demanava
res. No al Pla Caufec + Contra-Infos 21/11/06

Judici a l’agent que va agredir a un veí
d’Esplugues en una acció contra el Caufec


