
BARCELONA .- Just un any després de l'em -
presonament d'en Rodrigo, l'Alex i en Juan
arrel dels fets de Sant Pere Més Baix, més
de 700 persones es van manifestar el diu -
menge a la tarda al centre de Barcelona.
Alhora, amb la notícia de la imputació de
sis agents de la guàrdia urbana per delictes
d'agressió i maltractaments als joves durant
la detenció. La marxa, que va ser sorollosa
en tot moment amb molts lemes i xiulets,
va començar cap a quarts de set des de la
plaça Universitat i sota una gran atenció
mediàtica i policial. La primera acció va
consistir en dibuixar amb pintura blanca al
terra un gran “Llibertat Rodri, Alex i Juan”.
Durant el recorregut també es van realitzar
diverses pintades en solidaritat amb els
tres joves i en denúncia a la política del
consistori i al procés judicial. Alhora, es van
llançar diversos coets i es va desplegar una
gran pancarta de “Barcelona posa't guapa
per la força” al costat de plaça Catalunya.
La marxa va continuar  cap a Via Laietana i
va baixar fins la cantonada de Sant Pere
Més Baix, moment en què la capçalera es va
endinsar a La Ribera. Just davant de l'indret
dels fets, dues persones van pujar amb una
escala al balcó de l'antic teatre okupat, des
d'on van desplegar una pancarta i un altre
grup de gent va pintar siluetes al terra i  va
trencar un test en relació a la primera tesi
proclamada per Joan Clos. Clos, essent
encara alcalde, havia declarat que l'agent
ferit, que actualment es troba fora de per-
ill i recuperant la mobilitat, havia estat
“atacat” amb un test llançat des de dalt la
casa. Un cop acabada l'acció, la mani -

festació va acabar davant l'Arc del Triomf,
des d'on es va desconvocar.

Incidents al metro
Un cop acabada la marxa, diversos grups es
van dirigir cap al metro. Allà, després que
vàries persones saltessin les tanques d'en-
trada, dos agents de seguretat privada van
agafar dos nois a qui van començar a
agredir amb porres. Els nois van sortir cor-
rent i es van desencadenar moments de
tensió en què els agents cridaven als
mossos i anaven empaitant a la gent amb
porres.

Accions arreu
La convocatòria d'accions descentralitzades
un any després de l'empresonament, va ser

resposta en diverses localitats d'arreu de
l'Estat espanyol. A Zamora es van desplegar
dues pancartes davant dels jutjats i es van
repartir octavetes informatives. A
Salamanca, sota una intensa pluja, una
trentena de persones es van concentrar a la
plaça major.  A Bilbo la concentració va ser
un dia abans, a la plaça Moyua convocada
per l'Assemblea Llibertària de Bizkaia.

Concentració a la declaració
El dimecres 7 de febrer a les 10 del matí s'ha
convocat una concentració davant dels jut-
jats del passeig Lluís Companys per donar
suport a l'Alex, que serà traslladat des de la
presó model per declarar per les denúncies
de maltractaments i tortures.
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El 2 de febrer, Ferran Julián, regidor de via pública de l’Ajuntament de Barcelona va informar que durant el mes de gener s’havien realitzat 21 desallotjaments. En realitat són 7 si comptem que en van desallotjar 15 de juntes al carrer Segre.

CONTRA-INFOS

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALSELS FETS DE SANT PERE MÉS BAIX

Diverses pancartes denunciaven el cas i exigien  la llibertat dels tres joves empresonats.

L’A G E N T FERIT GREU DURANT LA NIT D E L 4F ACTUALMENT E S TROBA CONSCIENT I E N RECUPERACIÓ

700 persones exigeixen l'absolució dels tres joves
empresonats pels fets de Sant Pere Més Baix

Accions arreu per exigir la llibertat d'en Rodrigo, l'Alex i en Juan

Destapat el muntatge del propietari que 
denunciava una suposada okupació al carrer Urgell

Els xilens que suposadament «okupaven» pagaven el lloguer directament a la
 família del propietari Veiret, amb un contracte entre particulars.

BARCELONA .-Tal i com ja se sospitava des de
feia temps, fa uns dies es van conéixer
dades  rellevants respecte la suposada ocu-
pació d’un pis al carrer Urgell 72, que apun-
ten a un clar muntatge. El cas va ser utilitzat
per la premsa per desprestigiar les okupa-
cions dins la ofensiva antiokupa que s’está
donant darrerament. La jutgessa d’instruc-
ció 7 va denegar el desallotjament forçós
del pis, ja que considera que no està clar
que fos ocupat il·legalment per uns xilens.
Fa poc ha trascendit que fins a novembre de
l’any passat, els que actualment estaven

considerats com a ocupes del pis, estaven
pagant el lloguer directament a la família
Veiret, amb un contracte entre particulars.
També va trascendir que la família Veiret és
la propietària de tot l’edifici i no pas només
del pis que suposadament estava ocupat.
Les imatges de Carles Veiret visquent de
forma precària a casa d’un amic difoses
àmpliament pels mitjans de comunicació
eren un muntatge. Alguns dels pisos de la
seva propietat són buits i sense cap mena
d’ús. Arrel d’aquest cas La Vanguardia i El
Periódico van publicar (i animar) la possibil-

itat que els propietaris es saltin el procés
judicial i contractin per entre 3000 i 5000
euros uns matons per vigilar l’edifici en
qüestió, i quan sigui buit entrar i destrossar-
lo. Quatre dies després de publicar això van
incendiar la façana d’una vivenda okupada
al Carmel i van aparèixer amb malls al dia
següent. La gent no havia marxat, com
esperaven, i la van emprendre a cops de
mall amb ella deixant com a resultat un
colze trencat, traus al cap i ferides de con-
sideració entre els okupants.
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Manifestació contra els desallotjaments a Gràcia
VILA DE GRÀCIA .- Divendres 2 de febrer hi
havia convocada una manifestació en
resposta al desallotjament del Centre Social
Okupat del carrer Planeta “La massa”, on hi
van assistir diferents col.lectius del barri així
com gent diversa que es solidaritzava amb

els desallotjaments, en total unes 500 per-
sones. Durant el recorregut de la mani-
festació, que anava des de la plaça del Sol
fins a la plaça de la Virreina i on es cridaven
moltes consignes, es va passar per davant de
les seus del tripartir i es va aprofitar per

empaperar-les i fer-hi pintades. Per cert, es
temia que aparegués la violència dels anti-
sistema de sempre, però per tranquilitat de
tothom, ni la Imma Mayol ni el Ricard Gomà
i el seu grup de radicals violents van aparèix-
er.                                     Contra-Infos 6/2/07

Nova okupació d’un centre social a Manresa
S’allibera un nou espai hereu del CSO Na Bastardes

M ANRESA/BAGES .- El passat dijous dia 1 de
febrer es va alliberar una nou espai a
Manresa per a la reflexió, l’acció, el debat i
la lluita. Cridant “La lluita ha florit... altre
cop és primavera!”  declaraven el nou espai
hereu del CSO Na Bastardes. El diumenge
dia 4 de febrer,  es va fer pública l’okupació
amb una concentració on van assistir una
trentena de persones. Durant la mateixa

concentració, una persona va ser identifi-
cada per una patrulla dels mossos
d’esquadra. De moment no hi ha cap notí-

cia referent a una possible denúncia per
part de la propietat de l’edifici.
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PROCÉS DE PAU A EUSKADI

Detinguts 18 condemnats de
Jarrai, Haika i Segi deprés de 

tancar-se en un frontó de Bilbao
Denuncien espionatge a l’esquerra abertzale

B ILBAO/BIZCAYA.- Agents de l’Ertzaintza van
detenir el diumenge 4 de febrer a Bilbao a 18
dels 19 membres de Segi fugits de la Justicia
i buscats per la Policía desde que el mes pas-
sat el Tribunal Suprem declarés terroristes a
aquesta organització juvenil i a Jarrai i Haika. 
Els divuit condemnats es van entregar a la
Policía Autónoma Vasca en el frontó de La
Esperanza, en el Casc Vell de Bilbao, on van
ser detinguts en presencia dels principals
dirigents de Batasuna, i centenars de simpa-
tizants de Segi . El Tribunal Suprem va esti-
mar el passat 19 de gener que Jarrai, Haika i
Segi son organitzacions terroristes i l’alt tri-
bunal va ordenar la detenció de veintitrés
dels acusats en aquesta causa, cuatre dels
cuals van ser detinguts en dies posteriors i
els altres 19 estaven fugits. Abans que s’en-
treguessin a la policia, l’Ertzaintza va
impedir que centenars de jóves es mani-
festessin pels carrers de Bilbao.  El departa-
ment d’Interior va prohibir la manifestació
per considerar que era una “mera substitu-
ció” de una altra marxa organitzada per Segi
ja prohibida per el jutge Baltasar Garzón. A
l’hora prevista grups de jóves, es van anar
concentrant en silenci al carrer Bidebarrieta,
a l’entrada del Casc Vell, davant un cordó
d’agents de l’Ertzaintza que els impedían
sortir en manifestació. Minuts després, els
simpatitzants de Segi van entrar al frontó
municipal de La Esperanza, on es trobaven
els dirigents de l’esquerra abertzale. Van
entrar també els jóves imputats, que van
rebre la salutació dels seus familiars i com -
panys. Poc després es va personar la
Ertzaintza al frontó de La Esperanza, a la
puerta del qual Arnaldo Otegi va comunicar
a un cap policial la intenció dels jóves d’en-

tregar-se pacíficament. Els ertzainas van
establir una zona de seguretat en torn al
frontó i, després de desallotjar als peri-
odistes presents, van identificar i detenir als
jóves de Segi.

Espionatge a l’esquerra abertzale
El mes passat, es va localitzar un nou giny
electrònic destinat a l’espionatge d’activitats
polítiques. Membres d’una comissió negoci-
adora del moviment independentista van
mostrar a la premsa un GPS activat per via
telefònica que prèviament havien trobat
introduït al cotxe d’un membre d’aquesta
comissió. Paral.lelament, un altre petit apar-
ell d’escoltes va ser trobat a la casa d’un altre
militant que resideix a Brusel.les. El 31.1.07
van comparèixer davant la premsa els mem-
bres de la comissió negociadora, acompany-
ats pel líder abertzale Arnaldo Otegi, per tal
de denunciar els nous episodis d’espionatge
polític i de persecució contra l’independen-
tisme basc. Unai Fano, el propietari del cotxe
en què van introduir el petit aparell, va patir
un “retenció” d’una hora i mitja per part d’un
grup de la Guàrdia Civil a l’autopista A-8,
mentre es desplaçava a la roda de premsa
per denunciar el cas. Durant l’escorcoll va ser
encanonat al cap i obligat a despullar-se
íntegrament. Posteriorment els membres del
cos armat el van deixar anar assegurant-li
que s’havia tractat d’una “confusió”. El giny
localitzat, que es va mostrar als periodistes,
va ser trobat entre la matrícula i el para-xocs
del vehicle d’Unai Fano: un GPS amb antena
amplificadora que s’activava per contacte
telefònic i que estava connectat al sistema
electrònic del cotxe, enganxat a través de
dos imans.                      Contra-Infos 6/2/07

ANTIFEIXISME

PERSECUCIÓ DELS MOSSOS A PERSONES D E LA PLATAFORMA ANTIFEIXISTA

Manifestació contra les agressions
feixistes i racistes a Sabadell

SABADELL/ VALLÈS OCCIDENTAL.- Arrel dels inci-
dents racistes del 26 de gener al parc
Catalunya, la Plataforma Antifeixista, tal i
com ja havia anunciat, va convocar una mani-
festació el diumenge 4 de febrer a la tarda al
mateix parc. Recordem que el divendres 26,
una concentració de joves d’ultradreta contra
suposades «bandes llatines», va acabar amb
una càrrega dels mossos d’esquadra contra
joves «skaters» que entrenaven al mateix
parc. Així, la manifestació va començar des
del lloc dels fets amb més d’un centenar de
persones encapçalades per una pancarta amb
el lema «Tots els colors units contra el
racisme». La marxa es va encaminar cap al
centre, va fer una parada davant la comissaria
dels mossos d’esquadra al carrer Sant Joan, i
es va acabar davant l’Ajuntament on es va lle-
gir el manifest. 

Persecució dels mossos
Tot i que en acabar la manifestació el portan-
veu dels mossos va delcarar que havia estat
«no problemàtica», els agents van iniciar un
seguiment intimidatori a membres de la
Plataforma Antifeixista. Un d’ells va ser inter-
ceptat i identificat per dos agents que li van
saltar a sobre, quan tornava cap a casa amb la
seva companya. El motiu al·legat pels mossos
és que ells eren els organitzadors de la mani-
festació. Un altre jove, va ser seguit fins la
vivenda okupada La Cantonada, que actual -
ment no té denúncia. La Plataforma
Antifeixista i l’organització Alerta Solidària
han denunciat els fets, ja que consideren que
la persecució va ser absolutament «política»
quan s’havia parlamentat prèviament amb els
mossos informant del caràcter tranquil de la
manifestació.                   Contra-Infos 6/2/07 

DIUMENGE 11 DE FEBRER - 12H PLAÇA DE LA RENFE - TERRASSA <RENFE>

Manifestació al judici del Kork III
A PARTIR DE DILLUNS 12 DE FEBRER - A LES 10H A JUTJATS - TERRASSA <FF CC>

Concentració al judici contra els 32
DE 10 A 13 I DE 16H A 20H AL C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

Judici contra dos mossos acusats
d’agredir un home marroquí

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- El vespre del 19
de gener, en Mohamed Ait Elhaj va baixar
del seu pis aprop de la plaça Espanya amb la
seva família, per anar al locutori a trucar a la
família del Marroc. Un cop allà, es va adonar
que s’havia deixat la targeta de prepagament
a casa i la va tornar a buscar. Quan ja la tenia
i es dirigia altre cop al locutori, va veure dos
mossos d’esquadra, un noi i una noia, dem -
anant la documentació a les persones amb
trets magribins dels voltants. En un moment
determinat va veure que li demanaven els
papers al seu germà i va anar cap allà. De
moment a ell no li van demanar. L’agent dels

mossos va anar un moment al cotxe i va
tornar dient que cercaven un Mohamed.
Quan va saber que ell es deia Mohamed, li
va clavar un cop fort a la cara. Els mossos
van pujar dins el cotxe, després d’empènyer
un altre noi que anava amb ells i van marxar
corrents. En Mohamed va anar la mateixa nit
a l’hospital i després a presentar una denún-
cia a la comissaria dels mossos del centre de
la ciutat. El 30 de gener es va celebrar la
vista oral davant el jutge i el proper diven-
dres 9 de febrer a les 12 se celebrarà el judi-
ci contra els dos agents.
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EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

BARCELONA.- A última hora, el jutje d´ins -
trucció que portava el cas dels quatre acti -
vistes, que l´agost de 2006 es van encade -
nar a les obres d´ampliació del parc temà-
tic, ha acceptat la petició d´aplaçament.

Referent al cas, Alerta Solidària del
Barcelonès, el Vallès Occidental i Baix
Llobregat fan una  crida a la solidaritat amb
els 4 veïns del Cim del Tibidabo.

Col·lectiu Agudells + Contra-infos  6/2/07

Aplaçat el judici dels 4 del Tibidabo
Es van encadenar per frenar la tala d’arbres

Desallotjament il·legal amb una
detenció a Vallcarca 

VALLCARCA/BARCELONA .- Una patrulla d’agents
dels mossos d’esquadra van identificar a
primera hora de la tarda de dimecres dia 31 de
gener, a una parella de joves que entraven en
una casa okupada des de feia un mes al carrer
Tirso, al districte de Gràcia. Una hora després
s’hi van presentar una vintena d’agents que,
sense mostrar cap ordre judicial i amb l’ex-
cusa de que acabaven d’okupar, van entrar a la
casa rebentant la porta i apallissant als dos
nois que hores abans havien identificat. A l’ex-
terior també van repartir cops de porra i de

puny contra una desena de joves que s’hi van
presentar per ajudar-los a treure les seves
pertinènces de l’habitatge i van detenir a un
noi pel fet d’exigir-lis que els mostressin l’or -
dre de desallotjament. El noi fou apallissat
dins la furgoneta del mossos i va ser traslladat
a la comissària on ràpidament es va convocar
una concentració per exigir la seva llibertat,
dos hores més tard fou alliberat amb càrrecs.
També es va tallar l’Av. Hospital Militar per
protestar contra tots aquests fets il.legals.
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Okupació amb desallotjament
il·legal al barri del Clot

CLOT/BARCELONA .- Divendres 26 de gener es
va okupar una casa expropiada per
l’Ajuntament al C/ Sospir nº22 al barri del
Clot, per recobrar així la seva funció de
vivenda. Després d’uns dies d’acondiciona-
ment, el dimecres 31 els okupants van rebre
la visita de la policia municipals i dels
mossos d’esquadra, que després d’identificar
a alguna gent i davant la ràpida reacció de la
gent del barri, van abandonar la zona. Al dia

següent, a les deu del matí un dispositiu de
sis furgones dels UPA’s de la Guardia Urbana
van fer efectiu un nou desallotjament
il.legal. Una hora després del desallotjament
i justament quan feia 5 minuts que algunes
persones havien entrat dins el Centre Social
“La Karni”, algunes patrulles dels mossos
d’esquadra van anar a identificar a totes les
persones allí presents.
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JERC i el desallotjament dels Tòxics
CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT .- Les joventuts de
ERC de Cornellà van treure un comunicat en
referéncia al CSO Tóxics de la mateixa vila.
Intentant desviar l’atenció sobre la respons-
abilitat del seu partit en la política repressi-
va i de desallotjaments dels mossos, el
comunicat fa la pilota als Tóxics sobre la

seva funció social però tot seguit mostra la
seva esséncia tolerant amb la repressió
demanant als mossos que “si finalment no es
pogués evitar el desallotjament del CSO
Tóxics” actuessin “de forma civilitzada,
mirant per la seguretat i actuant amb la pro -
fesionalitat exigible”.    Contra-Infos 6/2/07

Amenaça de desallotjament per
les vivendes dels Adokines

Gramenet del Besòs/Barcelonès.- Fa deu
anys es va okupar un edifici a Sta. Coloma de
Gramanet que va ser el Centre Social Los
Adokines; actualment s’utilitza com a viven-
da. Després de diversos judicis en els que es

va guanyar un, ara el jutjat de instrucció
num. 3 de Sta. Coloma ha acceptat el recurs
de deallotjament cautelar que té data pel 12
de febrer. 
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SANT BOI/BAIX LLOBREGAT .- Amb el lema “Ara o
Mai, Salvem l’Ateneu Santboià”, aquest diven-
dres 2 de febrer, a les 20h, es va fer una repi-
cada de cassoles a la Plaça de l’Ajuntament en
defensa de l’Ateneu Santboià. L’acte va ser
convocat per diversos col·lectius i ciutadans
de Sant Boi. Aquesta acció reivindicativa la
van organitzar el Col·lectiu de l’Ateneu
Santboià i altres entitats santboianes. Respon
a l’alarma generada per la inspecció de l’estat
de l’Ateneu que es va fer abans de Nadal.
L’expedient de l’Ajuntament, que inclou l’in-
forme de l’arquitecte, va ser lliurat al propie-
tari actual, l’empresa Pichuky. Cal tenir en
compte que encara està la propietat en litigi
davant del Tribunal Suprem. L’informe reco-
manava el tancament de l’edificació pel perill
d’enrunament en un termini d’un mes i mig. A
partir d’aquí, el propietari pot anar al jutge a
demanar aquesta mesura, la qual cosa signifi-
caria la fi de l’Ateneu. Aquest dijous va saltar
l’alarma per part del Col·lectiu de l’Ateneu
Santboià, ja que van demanar una còpia de
l’expedient com a part interessada, i no se’ls
hi va donar. Aquesta manca d’informació va
posar-los en alerta, i van contactar amb el seu
advocat. No és la primera vegada que s’ha
estès l’alarma. Però la incertesa que plana
sobre aquest tema, la manca d’informació per
part dels interessats, i el fet que el barri cen-
tre estigui ple d’obres a tocar de l’Ateneu,
provoquen una situació delicada. Per altra

banda, persones vinculades a l’Ajuntament
desconeixien l’estat de l’expedient, i en tot
cas, deixaven aquesta qüestió en mans de
l’empresa Pichuky. Cal tenir en compte que el
planejament aprovat per l’Ajuntament desti-
na una bona part de la urbanització a edifica-
cions.  Unes cent cinquanta persones van res-
pondre a la crida per defensar l’Ateneu
Santboià. A les 20h del divendres es va fer a la
plaça de l’Ajuntament una repicada de casso-
les, que va durar gairebé fins a les nou del ves-
pre. Tot un èxit per la diversitat de col·lectius
i ciutadans que es van aplegar, tenint en
compte el nivell reivindicatiu dels santboians.
Cada divendres es repetirà aquesta concen-
tració, almenys fins que els interessats tinguin
accés a una còpia de l’expedient en mans de
l’ajuntament.
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Aquesta setmana serà marcada per una nuvolositat intensa i petits plugims dispersos a qualsevol punt de Catalunya el
dijous. Amb una mica de sort, durant el cap de setmana podrem entreveure una miqueta de raig de sol amb vents que
bufaran febles. Doncs ja sabeu, encara no podem deixar les bufandes. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 Dissabte 10 Diumenge  11 Dilluns 12 Dimarts 13

ANTIMILITARISME VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

LLUITES LABORALS

DIMECRES 7 DE FEBRER -10H PASSEIG LLUÍS COMPANYS - <M> ARC TRIOMF

Concentració declaració Alex 4-F
DIVENDRES 9 DE FEBRER - 20H PLAÇA DE L’AJUNTAMENT -<FFCC> SANT BOI

En defensa de l’Ateneu Santboià
DISSABTE 10 DE FEBRER - 10H ESTACIÓ DE LA RENFE DE MATARÓ <RENFE>

Bicicletada contra l’especulació

Apagada de llum: entre el 
voluntarisme i el rentat verd

ESTAT ESPANYOL.- La convocatòria d´apagada
de llums de 5 minuts, realitzada  el dia 1 de
febrer per cridar l´atenció de la g5ravetat
del canvi climàtic, va ser secundada per mil -
ers de persones al món. A l´Estat Espanyol,
on la convocatòria ciutadana va ser recolza-
da també per institucions (ministeris, ajun -
taments,..) i per les pròpies companyies
elèctriques, es va registrar un estalvi de 1.100
megawatts. Com expliquen des de la Xarxa
Elèctrica Espanyola, la reducció d’energia a
l’Estat espanyol es va notar sobretot “en
l’àmbit domèstic”, on durant els cinc minuts
d’apagada es va poder arribar “al 7%”. A
Catalunya, la demanda elèctrica es va reduir
en un 3,3%. Però, de nou, l´intent de fer algo
per canviar les coses, va ser absorbit pels
més grans responsables de provocar el canvi

climàtic, en concret: els estats que executen
obres per consagrar el model energètic tèr-
mic i el transport  de cotxes i les compa-
nyies elèctriques que fan anuncis de molins
però produeixen l´electricitat cremant
carbó, petroli o fisionant urani. Per això, des
d´algunes organitzacions com Ekolgistak
Martxan de Bilbao o l´OMAL de Madrid van
convocar 10 minuts (5+5) contra la polució
ambiental i verbal: “Avui apagarem 5 minuts
contra el canvi climàtic i 5 més contra aque-
stes companyies que imposen energia anti-
ecològica, que cometen crims a països
endeutats per produir fuel i energia i contra
el govern que ha  fet res per aturar aquesta
nociva dependència.

Quiendebeaquien.org + 
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Dos detinguts a Sevilla en una
acció a la cimera contra l’OTAN

SEVILLA.- Dos persones, una d’elles advoca-
da del grup jurídic de la contracimera de
l’OTAN i del Sindicat d’Obrers del Camp
(SOC), van ser detingudes el passat 5 de
febrer per la Policía Nacional quan es van
apropar a assessorar jurídicament a uns
joves als que la Policía estava identificant
en un control de seguretat amb motiu de la
cimera de l’OTAN. L’ advocada, Enma
Valiente, va ser brutalment golpejada i

detinguda per la policía, mentre exercia
funcions d’assessorament jurídic. Va ser
posada en llibertat després de declarar a
les dependencies policials de Blas Infante,
on un centenar de persones es van concen-
trar per protestar per aquesta acció poli-
cial. Els agents li han imputat falsament a
la advocada un suposat delicte de resistèn-
cia. 
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Manifestació contra el 
precinte de l’Ateneu del Xino

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- Divendres 2 de
febrer estava convocada la manifestació en
repulsa al precinte de l’Ateneu del Xino.
Unes 150 persones es van reunir a la Rambla
del Raval per dirigir-se cap a la seu de
l’Atenu al c/Robadors nº25 per pintar-hi la
porta. La manifestació va continuar fins a la
plaça Sant Jaume seguida de diferents dota-
cions policials tant dels mossos com dels

UPA’s de la Guardia Urbana, que son respon-
sables directes d’aquest precinte, ja que
segons ens expliquen des de l’Ateneu del
Xino quan es van presentar a l’Ajuntament
per demanar permís per poder entrar al
local i agafar documentació del col.lectiu
necessària per a la seva defensió jurídica, els
van informar que no tenien constància
d’aquest precinte.        Contra-Infos 6/2/07

Denegada l’audiencia pública
sobre el futur de Can Ricart

BARCELONA.- El passat 3 de gener la Favb a
petició pròpia, i amb el recolzament de
varies entitats ciutadanes, va demanar una
audiència pública a l’Ajuntament de
Barcelona per debatre el futur de Can
Ricart. En data 29 de gener van rebre una
carta de l’alcalde Jordi Hereu on ens diu que
el procés havia estat àmpliament debatut i
participat i per tant es desprèn la negativa a
la celebració d’aquesta audiència.

Segons la FAVB la petició es fonamenta en el
dèficit democràtic de participació que hi ha
hagut en el tema de Can Ricart.
D’altra banda, la fórmula de l’Audiència
Pública s’ha de mostrar com aquella que
garanteix un debat més obert i genuí, i seria
la primera vegada que l’Ajuntament denega
la celebració d’una Audiència Pública a peti-
ció de la Favb.
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Quatre acomiadats a Codex
BARCELONA .- Codex (l’empresa més gran del
sector) va acomiadar ahir a 4 arqueòlegs per
sumar-se a la vaga convocada des de la
Secció Sindical CNT-Codex, rescindint-lis el
contracte per Obra i Servei. Segons CNT, els
treballadors que no secundaven les aturades
per les coaccions de l’empresa mantenen el
lloc de treball, en un cas clar de repressió
sindical,i la CNT ja ha posat en marxa totes
les mesures legals oportunes. Anuncien
noves movilitzacions en resposta a la repres-
sió sindical i el sindicat adverteix, tant a
Codex com a l’Administració, que en plena

negociació d’un conveni per la regularització
d’un sector tant precari com el de
l’Arqueologia només és un indicador de fins a
quin punt estan les negociacions bloque-
jades. Reconeixement de la secció sindical,
mesures de prevenció de riscs laborals, salut
i higiene, regulació de la contractació dins
l’empresa, clàusula d’estabilitat laboral i un
augment salarial són algunes de les princi-
pals reclamacions del Comitè de Vaga CNT-
Codex, així com la readmissió dels trebal-
ladors acomiadats per repressió sindical.
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Denúncia d’acomiadaments a Atento
ESTAT ESPANYOL .- Segons denuncia la CGT, la
darrera pràctica de l’empresa Atento con-
sisteix a comunicar per correu l’acomiada-
ment d’aquells treballadors en situació de
baixa per malaltia, principalment a aquells
amb baixes perllongades. L’empresa Atento
és utilitzada perla seva matriu -Telefònica-
per a treure sucosos beneficis a costa dels

precaris,. Atento també utilitza altres
mètodes de pressió com la contractació
d’una empresa privada que fa “seguiments”
de la baixa mèdica, demanant informes
mèdics que inclouen dades confidencials i
recomanant la reincorporació al lloc de tre-
ball com més aviat millor. 
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Perill d’enderroc de l’Ateneu Santboià

INDEPENDENTISME

Multes pels papers de Salamanca
TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAl.- El 5 de juny del
2004, es jugava el partit de futbol de 2ª
divisió A, entre el Terrassa FC i el Salamanca.
En plena campanya per la reivindicació dels
anomenats «Papers de Salamanca», dos
joves van saltar a la gespa amb una pancarta
que deia «Els papers segrestats han de ser
tornats», el que va motivar la interrupció del
joc durant uns tres minuts. Els dos joves van

ser expulsats del recinte sense oposar
resistència. A partir d’aquí, els dos joves van
rebre una multa per un import de 3.001
euros. El 31 de gener del 2007, dos anys i mig
després, han rebut la notificació d’Hisenda
on se’ls comunica que tenen un mes per
pagar la sanció. Per a més informació:
www.comissiodeladignitat.cat 

Contra-Infos 6/2/07


