
VALÈNCIA.- Membres de la Coordinació
Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia han
pintat un mural a la nova llera del riu Turia
per protestar pels abusos que comet la
multinacional espanyola Repsol a Colòmbia.
Sobre un fons vermell de la sang i negre del
color del petroli que desborda d’un barril,
els activistes van pintar la llegenda
“Colòmbia es dessagna, Repsol s’enriqueix”.
La companyia espanyola explota jaciments a
Colòmbia sense tenir en compte els drets de
les poblacions camperoles i indígenes. Què
oculta Repsol a Colòmbia? Repsol extreu
una important quantitat de petroli de
Colòmbia però en aquest país no té ni
oficines. Què duu a la major petroliera
d’Amèrica Llatina a treballar en aquestes
condicions de clandestinitat a Colòmbia? La
resposta cal buscar-la en l’especial vincle
que l’activitat petrolífera manté a Colòmbia
amb la militarització d’àmplies regions, el
desenvolupament del paramilitarisme, els
desplaçaments forçosos massius de la
població local, la brutal violència dirigida
contra les organitzacions socials, els fatals
efectes en les comunitats indígenes i els
desastres mediambientals. Arauca, departa-
ment petrolífer on Repsol opera en varis
camps, viu una de les situacions human-
itàries més dramàtiques de Colòmbia, pel

nombre d’homicidis, massacres, desapari-
cions, desplaçaments forçosos, detencions
arbitràries i altres violacions als drets
humans. En totes aquestes operacions es
beneficia sense escrúpols dels efectes que el
terror paramilitar ha introduït en la societat
*araucana: el desallotjament forçós de
població camperola i indígena que residia en
el veïnatge dels futurs camps o dels oleo-
ductes, o el debilitament de les veus crí-
tiques a l’actuació de les petrolieres, entre

elles les de les comunitats indígenes, U’*was
i Guahibes, que s’han declarat repetides veg-
ades contràries a les operacions en els seus
territoris, les dels activistes sindicals que
lluiten per millorar les condicions laborals
dels treballadors. 
A Sant Cugat, el dimecres 11 es presenta el
llibre “Colombia en el Pozo” on es detallen
les violacions de Repsol en aquest país. Més
info: http://repsolmata.info 

Contra-Infos 10/4/07

Número 459. Setmana de l’11 al 17 d’abril de 2007

B u t l l e t í  S e t m a n a l  d e  C o n t r a - I n f o r m a c i ó

L’augment de la morositat als Estats Units ha provocat la fallida de la segona companyia nord-americana més gran del sector de les hipoteques d’alt risc. Segons els experts, és la primera d’una cadena de fallides.
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Mural pintat per membres de la Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia.

EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

Grups solidaris denuncien a València abusos 
de la multinacional Repsol a Colòmbia

La mentida dels Ecoparcs al descobert
La Plataforma Vallès Net denuncia públicament la farsa sobre el tractament de residus

CATALUNYA .- La Plataforma Vallès Net vol
denunciar públicament la farsa sobre el
tractament de residus que realitza l’admin -
istració catalana, que deixa aquesta gestió
en les mans de grans corporacions industri -
als d’empreses disposades a fer negoci amb
la brossa que llencem. La Plataforma vol
deixar clara la lluita que des de fa temps du
en defensa d’una bona política de gestió
dels nostres residus i que és totalment
oposada als Ecoparcs. Per això posa sobre
la taula dos fets importants com són
l’ineficàcia d’aquestes macroplantes i l’en -
gany que representa l’actual sistema de

tractament dels residus i brossa. Membres
de la Plataforma es van introduir fa uns
mesos en les instal.lacions de l’Ecoparc de
la Zona Franca de Barcelona i van poder
gravar com la brossa sortia cap els abo -
cadors exactament com havia entrat, sense
cap tipus de tractament. Van realitzar la
mateixa operació a l’Ecoparc 2, situat a
menys d’un quilòmetre de Ripollet i Santa
Perpètua. En aquesta macroplanta, que està
en funcionament des de l’any 2004 i estava
pensada per tractar 400.000 tones de
residus (el quatriple que a la resta
d’Europa), es va tornar a constatar que suc-

ceia el mateix que en la de Barcelona. En
totes dues plantes la linea de metanització,
és a dir de l’obtenció del biogas, està a tura-
da per problemes als gegantins digestors
que no donen a l’abast. Així doncs, actual -
ment als nostres Ecoparcs, els residus que
entren surten exactament igual que han
entrat, això sí ben compactats i embalats
amb més plàstic i en camions diferents
esclar. 
Per veure el video de l’acció:
www.youtube.com/watch?v=mTy2zHUmKJE

Plataforma Vallès Net 
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«PE L NOSTRE FUTUR , DEFENSEM E L TERRITORI» CONVOCA EL 21 D ’ABRIL A ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA

Manifestacions simultànies contra 
l’especulació i les agressions al territori

VALÈNCIA .- El proper 21 d’abril a les 18h, hi ha
convocada una manifestació simultània tant
a Alacant, Castelló i València per denunciar
l’assetjament i especulació amb el territori
que s’està duent a terme a les terres valen -
cianes. Sota el lema «Pel nostre futur,
defensem el territori», el comunicat exigeix
un compromís pel territori que inclogui la
moratòria urbanística, una gestió racional de
l’aigua, els recursos i els residus, una política
social per l’habitatge i que acabi amb l’e -
speculació i la corrupció. A continuació
reproduïm part del text de convocatòria a la
manifestació: «Durant els darrers anys, el
territori valencià està patint el major con -
junt d’agressions de la seua història recent.
Al llarg de tot el País i de totes les comar-
ques, a la costa i l’interior, als pobles i a les
ciutats, el nostre territori es va progressiva-

ment destruint, desapareixent baix una capa
d’asfalt i formigó. Urbanitzacions sense con-
trol, camps de golf i centres d’oci fora de
mida s’escampen pertot arreu, acompanyats
d’un excés de noves vies de comunicació i
d’infraestructures molt sovint innecessàries.
S’especula amb la terra i amb l’aigua, es
destrossa el paisatge, el medi natural i el
patrimoni cultural, amb la permisivitat inter-
essada i la complicitat activa de les adminis-
tracions locals i autonòmiques, en les quals
es fa cada dia més present l’ombra de la cor -
rupció. La creixent opinió ciudadana en con-
tra d’aquesta dinàmica destructivaés sis-
temàticament menyspreada. L’irracional
deteriorament industrial, la progressiva liq-
uidació de l’economia agrària i una nefasta
gestió dels recursos hidràulics i energètics i
dels residus, vénen a agreujar aquest panora -

ma. Darrere de tot això, una economia basa-
da en el turisme massiu i en la construcció,
que només busca el benefici particular
immediat, en perjudici de tot interés social:
l’educació, la sanitat i els altres serveis
públics es deterioren cada dia més, i la
joventut i els sectors socials més desfavorits
no poden accedir a un habitatge digne. Cal
una resposta col·lectiva, un compromís actiu
dels ciutadans i les ciutadanes del nostre
País, per acabar amb la destrucció, la corrup -
ció i l’especulació, a favor d’una alternativa
econòmica i social que respecte el territori,
racionalitze els recursos naturalsi energètics
i la producció industrial, redrece l’agricultura
i garantisca la participació de la ciutadania
en les decisions.  Pel nostre futur, defensem
el territori(...)»             Defensem el territori 
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VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

Enderrocament imminent de les cases del Bon Pastor
BON PASTOR/BARCELONA.- Després de la cas-
solada que el passat 30 de març van real-
itzar alguns avis del barri del Bon Pastor per
denunciar la situació que pateixen amb els
seus habitatges, la regidora de Sant Andreu
els va assegurar que el proper dimecres 11
d’abril començarien les obres de l’enderroc

de la 1ª fase, que afecta a 145 cases de les
quals 5 encara estan habitades. Aquestes 5
famílies que resisteixen tenen una ordre
judicial que protegeix la seva casa i part de
l’entorn que l’envolta, però temen que amb
aquests enderrocs, es posin en perill la seva
vida i la seguretat del veïns ja que provo-

caran noves fruites de gas i talls d’aigua i
electricitat. Enfront a l’aillament mediàtic a
que els te sotmesos l’administració, els
veïns fan una crida popular perquè es con-
centri el major número de gent possible i
així parar aquesta bogeria. 
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Aquesta setmana tornarem a viure un nou temporalde pluja de llevant. La setmana passada ja van caure més
de 100 litres per metre quadrat. Entre dijous i dissabte vinent poden caure altre cop més de 100 litres, amb tem-
pestes fortes, llamps i trons. Dissabte al vespre ja s’aclarirà i diumenge i dilluns ja sortirà el sol. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 Dissabte 14 Diumenge 15 Dilluns 16 Dimarts 17

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

DIJOUS 12 D’ABRIL - 20H CASAL ROBERT BRILLAS - TRAMBAIX - ESPLUGUES

Presentació «Les majories fan mal»
DISSABTE 14 D’ABRIL - A PARTIR DEL VESPRE - CRTA MOLINS DE RE I, KM.9

10è Aniversari del CSO Kan Mussol

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

DIMECRES 11 D’ABRIL I CADA DIMECRES -19.30H DAVANT LES SEUS D’ICV
A BARCELONA C/CIUTAT, 7 - <M> JAUME I  I A GIRONA C/ BARCELONA, 5

Concentracions per l’alliberament
DIMECRES 11 D’ABRIL - 19H BRINDEM BRINDOLES - RIERA ALTA, 4-6  <M> LICEU

Acte de suport a la Núria Pòrtulas

DIMECRES 11 D’ABRIL - TOT E L MATÍ - CASES BARATES DE BON PASTOR

Aturem l’enderroc al Bon Pastor

DE 10 A 13 I DE 16H A 20H AL C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

DIUMENGE 15 D’ABRIL - W W W.MARCHAZUERA.NOBLEZABATURRA.ORG

VI Marxa contra macropresó Zuera

NOVA PÀGINA WEB DE L’ASSEMBLEA D’OKUPES DE BARCELONA

http://okupesbcn.net 

DIMECRES 11 D’ABRIL - 19H PLAÇA DE LA VILA - EL PRAT <RENFE>  EL PRAT

Concentració contra abusos policials

DIMARTS 1 DE MAIG - 17H JARDINETS DE GRÀCIA - <M> DIAGONAL

Per un primer de maig llibertari

TRANSGÈNICS FORA

Proper judici a l’activista 
antitransgènic Josep Pàmies
Revitalització de l’«Acció Anti-transgènica 2007»

BALAGUER/NOGUERA PALLARESA.- El proper
dissabte 14 d’abril hi ha convocada a les
16.30 hores, una assemblea a la Sala
Fonoteca de l’Ajuntament de Balaguer, per
parlar principalment de la campanya de sol-
idaritat amb Josep Pàmies i de la lluita anti-
transgènica actual. Josep Pàmies, membre

de l’Assemblea Pagesa, serà jutjat l’11 de juny
per una acció de protesta a la subdelegació
del govern a Lleida el setembre del 2003. La
fiscalia demana 4 anys de presó i 50.000
euros de multa per una acció contra l’exper-
imentació transgènica. 
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IMPUNITATPOLICIAL

Concentració contra l’actuació
dels mossos a La Capsa del Prat

EL PRAT/BAIX LLOBREGAT.- Una setantena de
persones es van concentrar a la plaça de la
Vila al Prat, per denunciar l’actuació dels
mossos del passat 1 d’abril. La concentració,
el dimecres 5 d’abril a les 19h, va acabar amb
la lectura d’un manifest en què es recordav-
en els fets i s’exigia una rectificació de l’ac-
tuació policial. Recordem que el diumenge
1 d’abril, els mossos d’esquadra van irrompre
a cops de porra en un local, alertats per una
suposada trucada en què es denunciava una

pica-baralla al Centre La Capsa. Arrel de
l’actuació, dues persones van ser
detingudes i diverses ferides van haver de
rebre atenció mèdica. Actualment, tres de
les persones ferides han presentat denún-
cia. La concentració també s’havia convocat
arrel de la celebració del ple, que finalment
es va postposar pel dimecres 11 d’abril, dia
en què s’ha tornat a convocar una nova con-
centració.
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CAP A LA IIIA REPÚBLICA

Demanen un any de presó 
per canviar la bandera 

espanyola per la republicana
MADRID.- El passat 14 de maig del 2006, Jaume
d’Urgell va decidir sumar-se a la macromani-
festació que es realizava a Madrid, asi com en
moltes altres ciutats de l’estat, pel Dret a
l’Habitatge, manifestació espontània a la que
van acudir diversos milers de persones. Quan
la marxa va arribar l’alçada de la seu central
dels jutjats del Contenciós Administratiu, a
la Gran Via de Madrid, Jaume va escalar la
façana de l’edifici fins a arribar al lloc on
oneja la bandera espanyola, va procedir a
arriar-la, i davant l’alegria i els aplaudiments
de la concurrència, va hissar en el seu lloc la
bandera tricolor —republicana—.  Després
d’això, Jaume va ser objecte de seguiment
policial discret fins que un hora i mitja més
tard va ser detingut i traslladat al palau del

Senat, que per a l’ocasió va fer d’improvisat
centre de detenció. Després el van traslladar
en cotxes camuflats fins a la comissaria de la
Policia Nacional de Moratalaz, i finalment va
ser posat a disposició judicial. Jaume roman
encara avui a l’espera de judici, en llibertat
provisional, amb l’obligació de comparèixer
quinzenalment als jutjats de Plaça de
Castella, a Madrid. El fiscal responsabilitza a
Jaume de l’organització i direcció de la
protesta,  imputant-li un presumpte delicte
de “desordres públics” sol·licitant una con-
demna d’un any de presó, altre d’inhabil-
itació especial per a sufragi passiu, a més
d’onze mesos de multa per altre presumpte
delicte de “ultrajes a Espanya”. 
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Una «performance» sobre el
model de ciutat presenta

l’Assemblea de Joves de Girona
Denuncien la precarietat, l’especulació i la manca d’espais per a joves
GIRONA .- Amb el lema «Els joves ocupem el
carrer, construïm una Girona Popular»,
l’assemblea de joves de Girona es va presen-
tar, dissabte 31 de març, amb una “perform-
ance” a la rambla per denunciar el model de
ciutat actual basat en la precarietat, l’espec-

ulació i la manca d’espais on poder desen-
volupar activitats culturals i artístiques pel
jovent. Una trentena de joves es van aplegar
a l’acte, que va concloure amb una concen-
tració davant l’ajuntament i un dinar popu-
lar.                          ASG + Contra-Infos 10/4/07

Bossa d’escombraries que convidava a tothom a llençar-hi tot allò que no volia de Girona

DIMARTS 17 D’ABRIL - ACCIONS ARREU - WWW.VIACAMPESINA .ORG

Dia Internacional Lluita Camperola


