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El 18 de novembre, el BOE publicava la creació de l’InstitutTecnològic La Marañosa. Al 2004, els actuals responsables van sol·licitar assajar amb gas mostassa i Agent VX, les substàncies més perilloses segons l’Org. per a la Prohibició de les Armes Químiques.

MASSA CRÍTICA A L’ASFALT

CONTRA-INFOS

REPRESSIÓ

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

LA PLATAFORMA VEÏNAL SALVEM CAN RICART DÓNA SUPORT A L’ALLIBERAMENT DE L’ESPAI

La Makabra okupa vàries de les naus de Can Ricart
Molts veïns col·laboren trencant el setge de 36 hores dels mossos d’esquadra

BARCELONA .- Unes 500 persones es va reunir,
dissabte 2, davant el solar de l’antiga Makabra
per celebrar el seu enterrament. Al so de la
banda fúnebre, els assistents van començar a
marxar pels carrers de Poble Nou fins arribar
al recinte de Can Ricart, on l’Associació de
veïns i la Plataforma ‘Salvem Can Ricart’
havien organitzat un acte per celebrar la sus -
pensió de les llicències d’enderroc i per deba-
tre les propostes de futur per aquest espai.
Una de les propostes fou okupar algunes de
les naus del recinte de Can Ricart, que encara
són propietat de Federic Ricart, marquès de
Santa Isabel i que en breu s’espera que passin
a ser de propietat municipal. El fet era que ja
s’havien okupat des de dimarts dia 28 (per
membres del col.lectiu de la Makabra) però
aprofitant l’acte organitzat es volia fer públic
i així continuar amb el projecte que duia a
terme la gent de la Makabra. Així doncs quan
va concloure l’acte, unes 200 persones van
decidir quedar-se i rehabilitar aquestes
antigues fàbriques que des de fa anys el veï-
nat reinvindica que es califiquin com a patri-
moni històric, però  l’ajuntament no vol cedir,
ja que els seus plans passen per vendre-la a la
immobiliària Realia (de la família Koplowitz). 
Comença el setge policial
Un cop es va saber públicament que Can
Ricart estava okupat, els mossos d’esquadra
van rebre l’ordre d’acordonar tot el recinte
exterior  i alhora es va prohibir l’entrada d’ali-
ments i aigua. Molts veïns però es van soli-
daritzar i van començar a fer arribar aigua i
menjar, així com bolquers ja que a l’interior
també hi havien alguns nens. La situació es va
anar agreujant a mida que els mossos
començaven a controlar els edificis dels
veïns, identificant i registrant les bosses que
aquest portaven cap a casa seva per evitar així

l’entrada d’aliments a Can Ricart, ja que des
de dins s’havia instal·lat una tirolina fins al
balcó d’un veí per poder rebre els aliments. Es
podia sortir del recinte sense cap problema,
ja que els mossos no identificaven a ningú,
però l’entrada estava exageradament contro-
lada, el dispositiu de mossos i guàrdia urbana
era desproporcionat. Es van presentar, a mitja
tarda, dos representants de l’ajuntament per
informar als okupants que havien d’aban-
donar aquell espai i que no pensaven retirar
als mossos d’esquadra fins que no sortís l’ulti-
ma persona. Des de l’assemblea del col.lectiu
de ‘La  Makabra i afines’ es va decidir, mit-
jançant els advocats, d’interposar una denún-
cia contra l’ajuntament per vulneració dels
drets fonamentals de les persones i per la llib-
ertat de moviment. 
Visita del relator especial de Nacions Unides
Miloon Kothari, que com dèiem la setmana
passada es trobava a Barcelona, va accedir a la
invitació de visitar el nou espai okupat. No va
tenir cap problema per entrar i acompanyat
d’un traductor i sense premsa, va poder
dialogar amb la gent de l’interior. 
Diumenge al matí l’assemblea va poder saber
que el propietari havia interposat una denún-
cia als jutjats i que els mossos d’esquadra, per
ordre directa de Joan Saura estaven pression-
ant al jutge perque signés una ordre de desal-
lotjament cautelar. Es va decidir amb els
advocats, que ells donarien la identificació
d’una persona al jutjat i així poder exigir que
el procés entrés en el seu tràmit habitual i per
tant es retirés el cordó policial, ja que l’ajun-
tament no tenia cap dret sobre la propietat.
Es van fer públics alguns comunicats a la pren-
sa on es deixava molt clar que l’assemblea no
estava disposada a parlar amb ningú degut al
tracte discriminatori que estaven rebent per

part de l’administració i es recordava als
polítics que la Makabra i Can Ricart no eren
més que un exemple del que està pàssant a
Barcelona. Finalment a mitja tarda es va
poder saber que el jutge havia acceptat les
exigències dels advocats i havia denegat el
desallotjament cautelar, però així i tot, el
setge policial continuava incomprensible-
ment. No va ser fins una mica abans de les
deu de la nit que els mossos d’esquadra es van
retirar i van deixar el pas lliure per a la gent
que es trobava concentrada a fora del recinte
donant suport a l’okupació.
Accions de solidaritat 
Tant dissabte com diumenge hi havien convo-
cades diferents concentracions davant de
Can Ricart per exigir la retirada dels mossos i
en solidaritat amb el nou espai alliberat i la
gent que es trobava assetjada a l’interior.  De
nou, tal i com havia succeït el dia del desal-
lotjament, nombrosos col·lectius de la ciutat,
tant dels moviments socials com artístics, així
com la mateixa plataforma ‘Salvem Can
Ricart’, van expressar la seva solidaritat amb el
nou projecte de la Makabra, denunciant alho-
ra l’actitud de l’ajuntament. La concentració
més destacada es va realitzar diumenge a la
tarda davant de Can Ricart, on unes 200 van
exigir la retirada dels mossos al ritme  del
concert que s’havia organitzat a l’exterior per
tal de visualitzar la protesta. La gent concen-
trada va poder gaudir de la  retirada dels
mossos en directe i finalment va poder entrar
i conèixer l’espai okupat. Des de l’assemblea
de ‘La Makabra i afines’ conviden a tothom a
que es passi per Can Ricart per conèixer les
naus que han okupat i per participar del pro-
jecte que allí s’està gestant. 
Per més info: lamakabra.org
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Més de 170 ciclistes participen de la Massa Crítica
contra la nova ordenança de bicicletes

Tres policies municipals llancen a terra i intimiden a un dels ciclistes
BARCELONA .- La Massa Crítica, la concentració
mensual de bicis a la plaça Universitat, es va
veure desbordada el passat divendres 1, pos-
teriorment a l’anunci de la nova ordenança de
regulació de l’ús de les bicicletes per part del
consistori. Més de 170 bicis van participar
d’aquesta marxa de protesta, que va passejar
pel centre de la ciutat denunciant la nova reg-
ulació que inclou exemples com multes de
450 euros per aparcar el vehicle en elements
del mobiliari urbà. Per altra banda, l’orde-
nança no preveu en cap cas mesures com l’in-
crement de les places d’aparcament o la mil-
lora dels carrils bici. La Massa Crítica va recór-
rer el centre de la ciutat tallant les principals
vies del trànsit motoritzat. Durant els talls,
van haver-hi moments de tensió davant l’a-
gressivitat d’alguns conductors. Especialment,
al Passeig de Gràcia amb Aragó, un conductor
va sortir enfadat del seu vehicle cridant cap a
un grup de bicicletes i mostrant una gran clau
anglesa a la mà. Finalment però, la Massa va
poder continuar i es va desconvocar al Passeig

de Gràcia amb Diagonal després de fer divers -
es voltes i aturar el trànsit durant deu minuts.
Cap a la Bici-farra
La Massa Crítica coincidia el passat divendres
amb la tradicional Bici-farra, acte popular
d’inici de les festes alternatives de Sant
Andreu del Palomar. Un cop desconvocada la
Massa Crítica, una vintena de bicis van fer un
grup per anar-hi directament. A l’arribar a la
Meridiana, el grup de bicis va decidir circular
per dos dels carrils de l’avinguda. A l’alçada de
l’Hipercor, un cotxe de policia municipal es va
situar darrera el grup i a través de megafonia
va insistir en què les bicis circulessin pel carril
adaptat. El grup va continuar el recorregut
optant per no pujar al carril ja que, entre d’al -
tres aspectes, el volum de bicis hagués
destorbat més als peatons. La patrulla de la
policia municipal però va optar per accelerar
i creuar el cotxe davant les bicis que
encapçalaven el grup. De dins el cotxe van
sortir tres policies, dos homes i una dona que
es van dirigir a un dels ciclistes i el van fer

caure, tirant la bici de males maneres cap a la
vorera. Diversos ciclistes van socórrer al jove
al terra i van començar a discutir-se i a encar-
ar-se amb els agents, mostrant l’acció despro-
porcionada que havien generat. La dona poli-
cia, per altra banda, es va dirigir cap a un dels
ciclistes que estava fent fotos i li va exigir la
càmera, tot donant una patada a la seva bici.
Els policies, veient l’actuació excessiva que
havien provocat, van optar per tornar a entrar
al cotxe i seguir de ben aprop les bicis. Un cop
el grup va arribar a la Bici-farra, on ja hi havia
més de 200 persones celebrant l’acte, divers-
es patrulles de la policia municipal van
començar a aglutinar-se davant la festa. Va ser
en aquest moment en què van aturar un dels
joves que havia tret fotos i gravat l’incident a
la Meridiana, el van registrar i li van extreure
la memòria de la càmera de filmar. Finalment,
després d’una hora, el dispositiu va marxar i es
va poder acabar la Bici-farra amb
tranquil·litat.        
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Detenció de Marina Bernadó a França
150 persones es concentren davant el consulat i tallen la Ronda Universitat

BARCELONA.- El 29 de novembre al vespre la
policia francesa, en col·laboració amb les
autoritats espanyoles, va detenir Marina
Bernadó juntament amb dues persones més
a França; sota l’acusació de formar part de
l’aparell logístic d’ETA. A les tres persones
se’ls va aplicar la legislació antiterrorista
francesa, símil de l’espanyola, per la qual la
detenció pot durar fins a quatre dies en

règim d’incomunicació. El divendres 1 al
vespre, 150 persones es van concentrar
davant del consulat francès a la Ronda
Universitat per exigir la llibertat de la
Marina. Posteriorment es va tallar la Ronda
durant mitja hora i es va llegir el comunicat
del col·lectiu Rescat en suport als detinguts.
La concentració es va desenvolupar sota un
important desplegament dels mossos

d’esquadra que van restar a la porta del con-
sulat fins que es va desconvocar. Per altra
banda, una trentena de persones van partic-
ipar a Vilanova i la Geltrú d’una altra con-
centració el mateix divendres a la plaça de la
Vila en suport a la Marina. 
Més info: www.rescat.org. 

Rescat
+ Contra-Infos 5/12/06  



DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

VEÏNATCONTRAL’ESPECULACIÓ

Data oberta de desallotjament a 
La Lokeria a partir de l’11 de desembre
HOSPITALET/BARCELONÈS .- La jutgessa que du el
cas del desallotjament de La Lokeria ha
decidit fixar una ordre oberta a partir de l’11
de desembre. El passat 30 de novembre, dia
en què s’havia fixat la primera ordre de desal-
lotjament, es va realitzar una concentració
davant les portes del centre social, amb una
jornada de contes, música i cabaret a la plaça.
Des de l’assemblea del Centre Social han

enviat un comunicat en què denuncien la
pràctica habitual de les ordres obertes que
impedeixen resposta i també se solidaritzen
amb el conjunt de cases i centres socials ame-
naçats. Alhora convoquen una concentració
el dia del desallotjament, a les set de la tarda
davant l’ajuntament d’Hospitalet. 

CSO La Lokeria 
+ Contra-Infos 5/12/06

Repressió a la solidaritat amb els
detinguts del 4 de febrer

BARCELONA .- El passat 24 de Febrer, durant el
transcurs d’una de les habituals concentra-
cions que els familiars i amics dels detinguts
el 4F realitzaven per demanar la seva llibertat,
un company de la Coordinadora Contra
Abusos de Poder va ser violentament
detingut pels mossos d’esquadra i portat de
comissaria en comissaria durant 5 hores per
dilatar el moment de notificar la detenció. El
resultat: El company va passar 3 dies a la ja
tristament coneguda comissaria de Les Corts,
acusat de ser el responsable d’haver provocat
les suposades lesions a la Mossa d’Esquadra
durant la càrrega policial del dia 11. Des
d’aleshores aquest company s’enfronta al ja
més que conegut desgast d’un procediment
judicial d’aquestes característiques: Haver de
demostrar la seva innocència quan hauria de
ser al contrari. El fonament de l’acusació es
basa en la declaració d’un policia de paisà que

diu haver reconegut aquest company a la
concentració del dia 11. A hores d’ara, l’a-
cusació encara no ha aportat cap proba que
sostingui el procediment judicial. Però la
farsa continua, i així l’agonia del nostre com-
pany, la seva familia i persones amigues, i el
desgast econòmic que la dilatació d’aquest
procediment comporta. La necessitat impera
i per això ens hem posat a treballar per
alleugerir aquesta càrrega amb totes les que
volgueu participar en una vetllada solidària el
proper dissabte dia 16 de Desembre, a partir
de les 22h, al CSO La Papa al carrer de la
Sagrera, 14. Col·laborant econòmica i emo-
cionalment per seguir lluitant per la seva
inocència. I us agraïm per avançat la vostra
solidaritat en tant que si no fossiu aquí no
podriem comptar amb vosaltres.

Coordinadora Contra Abusos de Poder
+ Contra-Infos 5/12/06

5.000 persones exigeixen la 
retirada del Quart Cinturó

Manifestació festiva al centre de Sabadell
SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- Unes 5.000
persones i 24 tractors es van manifestar el
diumenge 3 de desembre pels carrers del
centre de Sabadell per reclamar l’aturada de
les obres de construcció i la tramitació del
Quart Cinturó mentre el debat territorial no
doni una eficient resposta a la necessària
incorporació dels vectors ambientals. El
recorregut i l’acte de cloenda, tots en un
marcat caire festiu i ple de missatges
adreçats als nostres representants polítics,
va comptar amb la presència de persones
vingudes d’arreu del Baix Llobregat, Penedès
i Vallès. El passeig Manresa va ser el marc de
la lectura del manifest, llegit per Arcadi
Oliveres, i de la presentació de la cançó
“Com el Vallès no hi ha res”, escrita i inter-
pretada per Fèlix de Blas. 

«Retirada del projecte»
Les 270 entitats integrades a la Campanya
reclamen al nou govern de la Generalitat: -
La retirada del projecte del Quart Cinturó. -
L’atenció prioritària al sistema de transport
públic (creació de noves línies ferroviàries i
la millora de les existents, potenciació de la
funció distribuïdora de les línies d’autobu-
sos). -Priorització d’inversions en la xarxa
viària existent, per davant de la construcció
de noves vies: millora d’enllaços, supressió
de peatges, incorporació d’elements de
gestió en la mobilitat en vehicle privat... -La
coherència entre la protecció de la xarxa
d’espais agronaturals, el model territorial i la
xarxa de mobilitat. 
Més info: noalquartcinturo.blogspot.com.
No al  Quart Cinturó + Contra-Infos 5/12/06

Capçalera de la manifestació del diumenge 3 contra el projecte del Quart Cinturó.

Més accions de protesta a Euskadi
contra el Tren d’Alta Velocitat

Encadenament entre Urbina i Luko per aturar les obres del TAV.

ÁRABA/PAÍS VASC.- Dimecres 29 de novembre,
cap al migdia, 20 persones es van encadenar
a la zona d’obres entre Urbina i Luko per
protestar per les obres del TAV. Dos grups de
10 persones van entrar a l’interior de les
obres i es van aseure a terra encadenats
entre si, els guardes de seguretat no van
poder intervenir i van decidir trucar a
l’ertzaintza, mentre els treballadors van
decidir deixar de treballar per contemplar
l’escena. Poc a poc va anar arribant la prensa
i la gent que es solidaritzava amb l’acció. Al
voltant de les 16:00h va aparèixer
l’ertzaintza que, amagats sota les caputxes,

van tallar les cadenes i van identificar i reg-
istrar a tots els participants de l’acció.
Finalment no van detenir a ningú i els van
expulsar de les obres.
Acampada a l’espai de resistència d’Urbina
L’assemblea contra el TAV convoca per
aquest pont del 6 al 10 de desembre a les
activitats que es realitzaran a la zona d’a-
campada per la resistència que s’ha instal.lat
a la localitat d’Urbina. Volen que sigui un
espai de trobada i movilització que serveixi
per extendre la lluita contra el TAV.

Assemblea contra el TAV
+Contra-Infos 5/12/06

Gent del Ter i veïns de Bellcaire
critiquen les obres del rec del Molí

BELLCAIRE D´EMPORDÀ.- Diverses veus ecolo -
gistes s´han alçat contra les obres de la
Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de
Bellcaire al rec del Molí en el seu pas pel tram
urbà d’aquest municipi del Baix Empordà,
entre les quals es troben alguns veïns de
Bellcaire i l´associació socialecologista Gent
del Ter. Els punts més criticats han estat la
tala d´alguns arbres, la mortaldat de peixos a
causa de les obres i la desaparició d’un pas -
seig per a vianants al costat del rec medieval
dels comtes d’Empúries, on ara es es farà un
col·lector que portarà les aigües del poble
fins a la depuradora d´Albons-l’Escala. El pro-
jecte es va aprovar per via d´urgència “perquè
si no es podien perdre les subvencions

europees que hi havia previstes” segons l’al -
calde, Joan Font (PSC). D´aquesta manera, les
obres ja han pogut començar, però no han
estat ben vistes per Gent del Ter ni per un
sector de la població. L´entitat Gent del Ter
té previst dirigir-se a les tres administracions
que participen en l´obra -Generalitat,
Diputació i Ajuntament- perquè, segons
indiquen, el termini per presentar al·legacions
tot just va acabar el passat divendres 24 de
novembre. Alguns veïns de Bellcaire critiquen
que l´Ajuntament hagi aprovat d´urgència
aquestes obres i que no s´hagin exposat al
públic. També afirmen que un cartell en què
exposaven les seves protestes ha estat tapat.

Contra-Infos 5/12/06

Oposició veïnal a la reforma de
l’Hospital Militar i als vials

VALLCARCA/BARCELONA.- Salvem Vallcarca és
una plataforma veïnal sorgida arran  de l’a -
parició del Pla urbanístic que afecta a
l’Hospital Militar i de Vallcarca Riera
Viaducte, que transforma i destrueix l’en-
torn actual sota premisses i finançament
completament privat (Núñez iNavarro) i
que no compta ni ha comptat amb els veïns
en el seu resultat ni en la participació en la
planificació del projecte. Des  de la seva
creació han participat en actes reivindi-
catius com la manifestació del Barcelona
Meeting Point (2005 i 2006) i des de març
del 2006 hem tallat en unes 20 ocasions el
trànsit de l’hospital Militar amb Farigola en
senyal de protesta per un pla que fins i tot
el regidor del districte de Gràcia ha
reconegut que  hi manca finançament

públic. La setmana passada els Mossos
d’esquadra van advertir al president de l’as-
sociació  de Veïns que l’ajuntament no
volia que es continués tallant el trànsit
com cada dimecres i els instaven a mani-
festar-se per sobre les voreres i sense
molestar a ningú. ‘Des de Salvem Vallcarca
volem denunciar l’actitut de l’adminis-
tració intentant silenciar la voluntat veïnal
per mitjà de la prohibició d’accions reivin-
dicatives públiques. Ens neguem a acatar la
decisió i anunciem que aquest dimecres 29
tornarem a sortir al carrer i donarem algu-
na sorpresa...Ens  agradarïa comptar amb la
màxima presència possible de mitjans per
fer ressò de la problemàtica i el conflicte
veïnal.

Salvem Vallcarca + Contra-Infos 5/12/06 

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

Per ajuts econòmics al Contra-Infos

A LES 20H A L’AV.HOSPITAL MILITAR AMB PONT DE VALLCARCA <M> VALLCARCA

Cada dimecres: Salvem Vallcarca



Per fi baixen les temperatures. Entre dimarts i dissabte, les temperatures baixaran entre vuit i deu graus. Bufandes, guants
i abrics seran imprescindibles a partir de dimecres. Cauran ruixats locals i hi haurà ventades fortes del nord i nord-oest
dimecres i divendres. A partir de dissabte l’ambient serà assolellat però fred, i ja plenament hivernal.+

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 Dissabte 9 Diumenge  10 Dilluns 11 Dimarts 12

ELS FETS D’OAXACA

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

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

DEL 6 A L 10 DE DESEMBRE A URBINA - EUSKAL HERRIA (ZONA ACAMPADA )

Jornades Resistència Obres TAV

El relator de l’ONU «alarmat» per la
problemàtica de la vivenda a l’Estat

BARCELONA.- Miloon Kothari, l’esperat relator
de Nacions Unides en matèria de Vivenda,
va emetre les observacions de caràcter pre-
liminar de la seva visita el passat divendres 1
de desembre. Després de dues setmanes
viatjant arreu de l’Estat, Kothari va expressar
que el govern de Zapatero ha d’intervenir i
adoptar «mesures immediates» per resoldre
el problema de la vivenda que és el «més
greu d’Europa i un dels més grans del món».
El relator va afirmar que no entén com en un
país ric i industrialitzat, el 25% de la pobla-

ció està fora del mercat de la vivenda i
també va puntualitzar que Marbella és
només «la punta de l’iceberg» ja que la
corrupció i l’alt enriquiment dels promotors
és molt més important del que la presenten
els mitjans de comunicació. Després d’a -
questes observacions preliminars, Kothari
redactarà un informe en un termini de tres
mesos sobre el grau de compliment del dret
a la vivenda digna, que remetrà al Consell de
Seguretat de Nacions Unides i a l’Estat
espanyol.                         Contra-Infos 5/12/06

Denuncien la construcció d’un 
reactor nuclear al Cementiri  

COMARQUES MERIDIONALS.- Segons declara-
cions del director de la divisió tècnica
d’ENRESA, José Ramón Armada el CIEMAT
(Centro de Investigaciones Energéticas,
medioambientales y Tecnológicas) projecta
la construcció d’un reactor nuclear subcrític
en el centre tecnològic del Magatzem
Temporal Centralitzat (ATC), on s’enviaran
els residus radioactius d’alta activitat i el
combustible gastat de les centrals nuclears
espanyoles. Un reactor nuclear subcrític pot
servir tant per produir energia elèctrica com
per transmutar residus nuclears. El CIEMAT -
propietari en un 80% d’ENRESA-, vol
instal·lar el laboratori de transmutació ‘a
mig o llarg termini’. El reactor s’instal·laria al
mateix recinte que ocuparia l’MTC (cemen-
tiri nuclear), un projecte que estarà fins al
pròxim 28 de febrer en fase d’informació
pública perquè els ajuntaments que desitgin
acollir-lo puguin demanar totes les dades
que necessitin. Ara l’AMAC (Asociación de
Municipios en Areas de Centrales
Nucleares) fa el joc brut territorial i amb una
sèrie de xerrades-pantomima intenta con-
vèncer a la societat civil i la classe política
de les excel·lències del projecte del MTC i
sobre tot de les quantioses compensacions
econòmiques que comportarà al municipi i
la zona on s’intal.li. Però no diu res (i ho sap)
que l’MTC porta associada la construcció
d’un reactor nuclear subcrític. Segurament
ho fa per no agravar més la situació de
rebuig social creixent en progressió pel ter-
ritori. Els alcaldes i regidors dels municipis
de les zones nuclears d’Ascó i Vandellòs

(Ascó, Corbera d’Ebre, El Molar, Flix, Garcia,
La Fatarella, La Figuera, Mora d’Ebre, Mora la
Nova, Palma d’Ebre, Pratdip, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa, La Torre de l’Espanyol, Vandellòs-
l’Hospitalet i Vinebre) que formen part de
l’AMAC, no poden obviar la realitat territori-
al de rebuig al cementiri nuclear. La
Coordinadora Anticementiri Nuclear de
Catalunya demana als alcaldes i regidors
dels municipis de les zones nuclears d’Ascó i
Vandellòs que formen part de l’AMAC, que
siguin conseqüents amb les mocions
aprovades en la majoria dels seus ajunta-
ments i renunciïn a qualsevol possibilitat de
contemplar la ubicació de cap Magatzem
Temporal Centralitzat ni la construcció del
reactor nuclear subcrític, en cap dels seus
municipis, per l’hipoteca tan gran que
suposarà pel territori i pels les futures gen-
eracions i l’amenaça per la salut, i pel fet que
el Sud de Catalunya ja ha hipotecat greu-
ment el seu futur, assumint els riscos dels
residus radioactius d’alta activitat que fins
ara guarden les CN. La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de Catalunya dem -
ana un boicot total al programa dissenyat
per l’AMAC per tal d’aconseguir complicitats
polítics-socials al territori perquè ENRESA
tiri endavant les seves pretensions. I
demanem que ens ajudin a aturar definitiva-
ment aquests projectes perversos. Primer es
la gent, el territori i la salut de les persones
abans de qualsevol compensació econòmica
per quantiosa que sigui.

Coordinadora Anticementiri Nuclear de 
+ Contra-Infos 5/12/06 

DISSABTE 16 A LES 17.30H A PUJADES/SELVA DE MAR <M> L4 SELVA MAR

Manifestació suport Mercadona

DIVENDRES 15 A LES 19.30 AVINGUDA CATALUNYA , 79 - HOSPITALET

14 Anys sense en Pedro Álvarez

Unión Fenosa patrocina el Congrés
Nacional de Medi Ambient 

Més de 40 organitzacions denuncien la vulneració de drets
humans sistemàtica a Nicaragua per part de l’empresa

ESTAT ESPANYOL.- Més de 40 organitzacions
socials internacionals denuncien les greus
vulneracions dels drets humans que està
cometent Unión Fenosa a Nicaragua. La
campanya arrenca davant la greu crisi
humanitària que està provocant Unión
Fenosa a Nicaragua, amb talls del subminis -
trament elèctric diaris de fins a 12 hores, que
està afectant a la totalitat de la població
nicaragüenca i està generant greus prob-
lemes d’incalculables conseqüències, desta-
cant pel drama humà que suposen els de
salut pública al afectar entre d’altres a hos -
pitals, l’educació i l’abastiment d’aigua
potable, violant així els drets humans més

elementals. Per aquestes qüestions i d’altres
incompliments legals més, el passat 28 de
setembre de 2006, Unión Fenosa va ser
demandada per la Red Nacional de Defensa
del Consumidor davant la Cort Suprema de
Justícia nicaragüenca. La demanda ha estat
admesa a tràmit. Davant aquests fets, les
més de 40 organitzacions socials que
formem la campanya exigeixen a Unión
Fenosa que posi fí a aquesta caòtica
situació, restitueixi i indemnitzi a la
població nicaragüenca pels danys provocats
i abandoni Nicaragua, renunciant a qualsevol
tipus d’indemnització. Més info:www.union-
penosa.org.                  Contra-Infos 5/12/06

OAXACA/ ESTAT DE MÈXIC .- El conflicte que viu la
població a Oaxaca, sitiada per la policia fede-
ral preventiva, per paramilitars del governador
Ulises Ruiz, pels mitjans de comunicació i la
classe política mexicana; comença a rebre
suport d’arreu. El Comitè Clandestí
Revolucionari Indígena, la Comandància
General de l’EZLN, va emetre un comunicat el
2 de desembre en què denuncien la massacre
a Oaxaca i insten a l’inici d’accions de solidari -
tat que conflueixin en una mobilització mun-
dial el 22 de desembre.  Per una altra banda,
dins del contexte de terror i repressió genera-
litzada que es viu a Oaxaca, el passat 1 de
desembre van ser detingudes a la capital d’a-

quest estat, a casa seva, 6 persones per part de
la PFP i de la policia ministerial en un de tants
cateos que il·legalment els cossos policials
estan realitzant a diari. Entre les persones
detingudes hi ha dues d’estrangeres, una d’e-
lles, l’Alfons, provinent de l’estat espanyol,
que a hores d’ara encara està retingut a
dependències de l’Instiuto Nacional de
Migración a l’espera que es decideixi alguna
cosa sobre la seva possible deportació.
Ambdues persones han estat incomunicades i
una d’elles, Beatriz Ana, ja ha estat deportada
al seu país d’origen.
Actes de suport a Barcelona
BARCELONA .- El divendres 1 de desembre a les

19.30h es va realitzar un acte i una assemblea
sobre la situació a Oaxaca sota el títol
«Oaxaca, repressió a la voluntat popular»,
convocat per l’Assemblea de Suport als
pobles d’Oaxaca de Barcelona.. Més d’un cen-
tenar de persones van participar de la xerrada
a l’antiga capella de la Universitat de
Barcelona, on es va parlar dels antecedents
del conflicte i també de les noves convocatò-
ries. El proper 16 de desembre se celebrarà
una manifestació al centre de Barcelona, que
sortirà a les sis de la tarda des de la plaça
Universitat. La manifestació es durà a terme
per denunciar el conflicte, exigir la llibertat de
les persones preses i la retirada de la policia

federal preventiva. 
Visita de la Comissió Civil Internacional
A 1998, arrel de la matança d’Acteal, més de
500 persones i organitzacions d’arreu van ava-
lar la creació d’una Comissió Civil
Internacional d’Observació pels Drets
Humans (CCIODH). La Comissió ja ha realitzat
quatre visites a Mèxic i ha decidit sol·licitar la
cinquena per tal d’avaluar la situació d’e -
mergència a Oaxaca. Degut a la urgència dels
fets, la Comissió viatjarà a Mèxic des del 16 de
desembre fins al 20 de gener en dos grups
diferents.

Assemblea de Suport als Pobles de Oaxaca
de Barcelona + Contra-Infos 5/12/06

LA COMISSIÓ CIVIL INTERNACIONAL D’OBSERVACIÓ PELS DRETS HU M A N S VISITARÀ OAXACA

L’EZLN convoca una mobilització mundial per Oaxaca el 22 de desembre
Durant aquesta setmana han deportat a la primera persona estrangera detinguda a Oaxaca i una més a punt de ser expulsada del país

DIMECRES 6 A LES 17H A LA PLAÇA BARCELONA - SANT CUGAT DEL VALLÈS

Entrega de plaques feixistes 

BUTLLETÍ SETMANAL
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