
COLLBATÓ/BAIX LLOBREGAT.- Entitats i veïns de
Collbató han llançat un manifest per tal de
frenar un projecte de la Generalitat conjun-
tament amb el consistori del PSC, que pre-
veu l’ampliació de la zona industrial Les
Ginesteres de 7 a 28 hectàrees. Aquesta
modificació afecta al Parc Natural de
Montserrat i les entitats ja han denunciat al
PSC per no complir amb les seves promeses
electorals de defenesar el sòl rústic i agríco-
la del municipi. A continuació reproduïm el

manifest de la campanya: «L’Ajuntament de
Collbató va acordar, el 3 de maig de 2007,
l’aprovació inicial del projecte d’ampliació
de la zona industrial Les Ginesteres, de 7
hectàrees, en 21 hectàrees més. El projecte
representa la destrucció del millor sòl agrí-
cola de Collbató i una amenaça per a l’en-
torn privilegiat de Montserrat, molt espe-
cialment per als espais del Parc Natural de
Montserrat i de la Xarxa Natura 2000 que
limiten amb el nou polígon industrial.

L’equip de govern està tirant endavant l’am-
pliació malgrat els informes desfavorables
dels serveis tècnics d’Urbanisme i de Medi
Ambient del propi Ajuntament, que la con-
sideren desproporcionada i injustificada. El
Consell de Medi Ambient, amb repre-
sentació d’entitats i veïns, també s’ha mani-
festat en contra del projecte d’ampliació. En
un municipi de poc més de 3.500 habitants
ja s’han recollit més de 1.200 al•legacions de
veïns del poble que s’han adonat que
l’Ajuntament ha enganyat els ciutadans quan
ha dit que es tractava d’una “petita
ampliació”. En realitat, es tracta d’un polígon
amb 9,2 hectàrees ocupades per més de 140
naus industrials de 12 metres d’alçària i
aparcament per a més de 1.000 vehicles. El
nou polígon admet activitats altament con-
taminants: forja de metalls amb martells
d’energia tèrmica fins a 350 kW, tractaments
electrolítics, (...) entre d’altres. Tot plegat, un
“pelotazo” més que no respon a les necessi-
tats econòmiques locals i que no té altra
finalitat que afavorir els empresaris “amics
del partit” amb els quals ja han signat un
conveni i que en un instant obtindran uns
guanys de més de 120 milions d’euros.». 
Per adherir-se al manifest:
http://www.infomontserrat.com
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Carlos Slim Helú, l’home que des de fa uns mesos ocupa el primer lloc a la llista de les persones més riques del món,  podria fer-se després de l’estiu amb un important paquet d’accions del grup mediàtic Prisa, que actualment controla entre d’altres la Cadena Ser i el diari El Pais.

Vista panoràmica del sòl rural que perilla per l’ampliació de la zona industrial de Collbató.

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALSLLUITA EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

LA MODIFICACIÓ COMPORTARIA QUE LA ZONA INDUSTRIAL PASSÉS DE 7 A 28 HECTÀREES

L’Ajuntament de Collbató i la Generalitat 
preveuen retallar el Parc Natural de Montserrat

Entitats denuncien el PSC de Collbató per no protegir el sòl agrícola i rústic

DISSABTE 11 D’AGOSTA LA TARDA A TOLBA - RIBAGORÇA - FRANJA PONENT

Jornades pro infància palestina
BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

Els mossos
d’esquadra
desallotgen
Kan Kandela

SANT ANDREU DEL PALOMAR.- Per sorpresa i
gairebé un mes després de la data del desal-
lotjament inicial, la matinada del dimarts 7,
els mossos d’esquadra van desallotjar la
vivenda okupada del carrer Malats nº20. Els
mossos van arribar a les 7 del matí i van
entrar a la casa on en aquells moments no
hi havia ningú. No es va produir cap deten-
ció ni cap identificació.
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Desallotjaments
també a
Badalona

Badalona/Barcelonès.- Dijous 2, cap a les 6
del matí, diverses furgonetes d’antidisturbis
dels mossos van desallotjar les cases oku-
pades situades a l’Illa de Can Fradera, al
barri del Centre, a l’avinguda Martí Pujol.
Les cases es trobaven en una zona actual-
ment en obres de la futura estació del
metro de la línia 2 i van ser enderrocades el
mateix dia.                    Contra-Infos 7/8/07

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

Ordre de desallotjament per les
famílies en resistència al Bon Pastor
Els veïns són considerats com a okupes tot i pagar lloguer

BON PASTOR /BARCELONA .- A mig matí de
dimarts passat, dia 31 de juliol, una unitat de
la Guardia Urbana, acompanyada per un fun-
cionari de l’Ajuntament, es van presentar a
les cases dels veïns de la primera fase de Bon
Pastor que estan a l’espera de sentència judi-
cial pel contenciós administratiu que han
interposat en contra del Patronat Municipal
de l’Habitatge. Aquests veïns i veïnes (Paca,
Fina, Carlos, Laura, Aurora, José, Ramón, Iván,
Edgar) no han acceptat les condicions
econòmiques que el Patronat va imposar per
deixar les cases barates i per reallotjar-se a
un dels nous pisos. Fa sis mesos que están
esperant la resolució del seu contenciós, i
mentrestant pateixen un mobbing constant
per part de l’Ajuntament, del Patronat i de
l’Associació de Veïns, que fomenten l’odi per
part dels altres habitants del barri. La
Guardia Urbana va entregar a aquestes
famílies una ordre de desallotjament, signa-
da per l’alcalde Jordi Hereu, a cumplir-se en
23 díes. Van afegir verbalment que la situació
d’aquestes famílies, dins de les seves cases,
era igual a la d’uns okupes, i que havien de
deixar-les dintre del termini de la ordre.
Comparar-los a okupes significa negar-li els

drets de reallotjament i d’indemnització que
els pertoquen. Els veïns i veïnes no van
deixar-se espantar i van respondre presen-
tant un recurs als jutjats. Però el fet que la
injunció es presentés el mateix dia 31 de juli-
ol, últim día d’obertura dels jutjats, complica
la situació, ja que és possible que el jutje no
rebi a temps el recurs presentat. Els 23 díes
caducaríen abans de l’obertura dels jutjats.
Creiem que aquesta actuació, feta expressa-
ment just abans del tancament dels jutjats al
mes d’agost, no tingui cap altra finalitat que
la d’amenaçar i pressionar als veïns en
resistència, però no podem assegurar que,
d’aquí 23 díes, no s’acabi produint un desal-
lotjament forçós; cosa que, obviament, sería
altament il·legal. Demanem a les persones
interessades en el futur d’aquest barri, i a
tothom que vulgui donar un cop de mà en
contra de la violència immobiliària i del
mobbing que estan patint aquestes famílies,
d’estar pendents dels esdeveniments dels
propers díes, i de preparar-se a donar un
recolzament, tant moral com físic, a la
resistència en contra del desallotjament
d’aquestes famílies.       Néts i nétes del Bon 
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Comencen les obres del Pla Caufec
ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- 16 anys de lluita, contenciosos administratius, accions, mobilitza-
cions múltiples... El passat 2 d’agost, les màquines van iniciar la materialització del conegut
Pla Caufec a la zona de Porta Barcelona. El pla de l’Ajuntament i l’empresa Sacresa ja s’ha
posat en marxa escollint l’agost per començar les obres, en un moment en què molta gent
es troba de vacances. Davant aquesta notícia, la Plataforma No al Pla Caufec ha convocat
una assemblea oberta el proper 15 de setembre que començarà a les 17h a la masia de Cal
Suís. Alhora i mentrestant, la Plataforma anima a totes les persones que ho desitgin a «fer el
que creguis que s’ha de fer».                                     No al Pla Caufec + Contra-Infos 7/8/07 



Entre dimecres i divendres les temperatures refrescaran, després de les fortes tempestes a molts punts de la
costa i el prelitoral caigudes els últims dies (entre 60 i 90 litres a moltes comarques). A partir del cap de set-
mana tornarà l’ambient més estiuenc, però amb alguns núvols baixos apunts de la costa. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 8 Dijous 9 Divendres  10 Dissabte 11 Diumenge 12 Dilluns 13 Dimarts 14

LLUITES D’ARREU

FESTES ALTERNATIVES

Acció de protesta en una 
empresa adjudicatòria del TAV 

LEGUTIO/EUSKADI .- Per iniciativa de
l’Acampada contra el TAV que va acabar diu-
menge passat 5 d’ agost a Aramaio, unes 80
persones van realitzar una acció de protesta
a les oficines que les empreses construc-
tores del TAV es disposen a instal·lar a
Legutio. Diverses desenes de persones van
ocupar a les 12h les oficines de les empreses
COMSA i CYCASA, escampant en les
instal·lacions nombroses branques d’arbres,
herbes, fems, alhora que les façanes i el
material d’oficina era cobert d’adhesius i

cartells contra el TAV. La protesta va contin-
uar posteriorment amb una cadena humana
que va recórrer el carrer principal de
Legutio i una concentració a la plaça de
Legutio. Van declarar:” Amb l’acció de
protesta d’avui exigim la paralització de les
obres del TAV, que es respecti la decisió con -
trària al TAV manifestada per la població
afectada d’Urbina. Així mateix, volem fer
una crida a seguir impulsant la mobilització
i la lluita contra el TAV. 
Acampada no al TAV+Contra-Infos 7/8/07.

Un grup de persones acampen
contra l’Expodestrucció

SARAGOSSA/ ARAGÓ.- Una vintena de person-
es segueixen acampades des de la tarda del
dilluns 6 d’agost sota del Pont de Pedra, que
creua el riu Ebre al seu pas per Saragossa, en
protesta pel projecte de la societat
Expoagua, que amb el suport de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre preten
dragar el riu per fer-lo transitable al seu pas
per la ciutat.  A les 17:30h d’ahir un grup
d’unes 150 persones es van concentrar
damunt del pont penjant pancartes, mentre
un altre grup baixava a la riba del riu i
muntava tendes i toldos. Quasi inmediata-
ment van aparèixer membres de la policia
local, que van preferir el.ludir el problema i
avisarla policia nacional que va enviar un
grup d’antidisturbis, que només es va pre-
ocupar d’identificar la gent que pujava del
riu. Poc després desenes de persones van
baixar a la riba del riu i van poder contem-
plar totes les destrosses que la maquinària
de la Expo està fent, on s’han talat diversos
til.lers molt grossos, i on també s’han des-

broçat tots els arbusts. Per tal de dificultar
un eventual desallotjament dues persones
s’han encaramat a una de les arcades cen-
trals del pont, des d’on només podran ser
desallotjades per mitjans aquàtics. Les obres
de l’Expo han modificat el curs hídric de
l’Ebre, especialment deprés de les últimes
riuades. L’obsrucció del seu caudal degut a
les infraestructures necessàries per la con -
strucció d’un dels pavellons damunt d’un
dels ponts que creua el riu i la construcció
del pont del Tercer Mil.leni han generat can-
vis greus en la morfologia del tram urbà del
riu. Cal destacar per una banda la construc-
ció de dos illes de  grava que arriben a ocu-
par la meitat de l’amplada del riu, així com la
construcció d’un assut, una resclosa que atu-
rarà les aigues per tal que en pugi el nivell i
el riu pugui ser navegable. S’han convocat
concentracions tots els dies a les 20h. i
especialment el dijous dia 9 on s’espera una
gran assistència. 
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Finalitza la II Trobada Zapatista
amb els pobles del món

CHIAPAS/MÈXIC.- El 28 de juliol de 2007 va
finalitzar a Chiapas (Mèxic) la II Trobada dels
pobles Zapatistes amb els Pobles del Món.
Encara que inicialment estava previst que el
recorregut passés pels cinc Caragols
Zapatistes finalment es va decidir, per
motius logístics i principalment climatològ-
ics, concentrar-lo en els Caragols de
Oventic, Morelia i La Realidad. Això no va
disminuir, en absolut, els continguts de la
trobada, doncs van participar en les difer-
ents taules companyes i companys de tots
els Caragols. Hem de destacar la brillant
organització i acollida. En els 3 Caragols hi va
haver menjadors populars, dispensaris de
salut, zones d’acampada, lavabos, etc.
Tampoc cal passar per alt els actes culturals
(obres de teatre, contes, poesies, balls,
cançons populars…) que van existir tots els
dies després de les taules de treball. Faltant
conèixer dades més precises, la participació
internacional va estar d’aproximadament
d’unes 3000 persones de multitud de països.
Al llarg de les diferents plenàries es va
poder escoltar la veu dels i les veritables
protagonistes de tot aquest procés.
L’autogovern, a través de la Juntes de Bon
Govern, segueix, entre altres principis, el de
manar obeint. Aquest procés que va
començar en el 2003 amb la creació dels
Caragols es caracteritza per l’elecció directa
dels seus representants per tots els mem-
bres de les comunitats, la rotativitat en els

càrrecs i la participació de tots els municip-
is que conformen el territori zapatista. Des
de les JBG s’aporten solucions als diferents
problemes creant els diversos canals de dià-
leg amb la finalitat d’arribar a la resolució
dels conflictes mitjançant el consens. Les
dones, com la resta de dones del món,
també duen la seva revolució dintre de la
revolució i aquí van donant pasos endavant,
obtenint els seus avanços i fent-li veure als
companys que també existeixen. Aquests
avanços es fan visibles de diverses formes:
en la nombrosa participació d’elles en les
JBG, com coordinadores locals i de municipi,
així com pertanyents als diferents comisari-
ats d’aquestes Juntes. També són promo-
tores de salut i educació i hi ha hagut,
durant tot la trobada, una presència més
que visible en les diferents taules. I com
prova d’aquest avanç la companya Everilda,
candidata a membre del Comitè Clandestí
Revolucionari Indígena, va convidar a la
resta de dones del món a la III trobada dels
pobles zapatistes amb els pobles del món.
Aquesta trobada serà de dones, estarà dedi-
cada a la Comandanta Ramona i se celebrarà
en La Garrucha a finals de desembre. Segons
Everilda els homes també podran assistir:
“Anem a demanar als companys homes que
ens ajudin amb la qüestió logística i puguin
escoltar-nos, però calladets”.

Delegació de CGT a l’II Trobada
+Contra-Infos 7/8/07

4 activistes catalanes detingudes 
OAXACA .- Diumenge 5 a les 22h, quatre per-
sones catalanes vinculades als moviments
socials de Barcelona van ser detingudes a
Oaxaca per la policia auxiliar bancària, molt
aprop del Zócalo de la ciutat. La policia els
va robar les pertinences i la documentació i
les quatre persones van ser traslladades a
les dependències de l’Instituto Nacional de
Migración. Segons el grup de suport, totes
es troben bé i de moment no hi ha amen-
aces d’expulsió, tot i que estan pendents
del que pugui succeir. La policia les acusa
d’escàndol públic tot i que les quatre per-
sones remarquen que van ser assaltades
quan caminaven per la ciutat.
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Penes de 36 anys de presó 
contra activistes saharauis

EL AAIUN /SÀHARA OCCIDENTAL.- El passat 31 de
juliol, el tribunal de primera instància a El
Aaiun, va condemnar a quatre presos saha-
rauis a penes de 10 anys de presó i de 8 anys
per a dues persones més. La policia marro-
quina havia detingut als quatre ciutadans
saharauis, dos d’ells activistes de drets
humans, Mustafa Tamek i Ali Banga, sota
falses acusacions. Els van detenir quan cir-
culaven amb cotxe a l’entrada de El Aaiun.
Segons un comunicat de premsa emès per
CODESA, (Col·lectiu de Defensors de Drets
Humans Saharauis) els quatre detinguts van
ser detinguts i transferits al centre de la
Policia Criminal marroquina a El Aaiun, men-
tre les seves famílies no tenien cap informa-
ció sobre els motius d’aquesta detenció.

Coincidint amb aquesta nova condemna el
president del comitè d’acció contra la tortu-
ra al Sàhara Occidental, El Mami Ammar
Salem, que visitava aquests dies el
Parlament basc va declarar que: 
“...la població saharaui pateix tortures i seg-
rests diaris. Hi ha prop de 80 detinguts
polítics i el Marroc té a 521 saharauis desa-
pareguts”, des de que al 1976 els Acords de
Madrid deixessin al Sàhara Occidental en
mans de Mauritània i El Marroc. L’ocupació
d’aquest últim no és reconeguda per
l’ONU.... el president del Govern (espanyol) i
el ministre d’Exteriors estan intentant donar
suport al Marroc en la seva proposta d’au-
tonomia.” 
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Aquest any torna a haver-hi
festes alternatives a Gràcia

VILA DE GRÀCIA/ BARCELONÈS .- Com cada any
s’apropen les festes de Gràcia, i tots els
col.lectius que hi participen s’afanyen a
acabar els decorats i les diverses activitats
que es duran a terme. Aquesta vegada can-
vien algunes de les ubicacions, ja que la gent
de la CFP que les va organitzar l’any passat a
la plaça del Poble Romaní, aquest any el dis-
tricte els ha donat l’única opció del carrer
Còrcega. Cal dir que les diferents organitza-
cions i col.lectius que formen la cFP no
estaven d’acord amb aquesta ubicació, i que
procuraran trobar un espai millor per  l’any
que ve. 

La gent de La Torna altra vegada decora i
munta les festes davan del seu local al carrer
Sant Pere Martir. I altre vegada també, la
gent que des de fa un parell d’anys organitza
les festes alternatives al solar de Torrent de
l’Olla, torna a fer convocàtoria pel proper
dijous 16 d’agost a les 17h. a la Pl. de la
Virreina, per tal de dur a terme un cercavila
que conclogui a l’emplaçament que s’ha
escollit per celebrar les festes d’enguany. La
setmana vinent publicarem més detalls de
les diferents activitats i concerts de cada
espai. 
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DIMECRES 15 D’AGOST 20:00H - DAVANT METRO FONTANA - L3

Concentració  3 anys sense Roger

DISSABTE 11 D’AGOST18:00H DES DE BARCINA (BURGOS)

Marxa contra la nuclear de Garoña

a Oaxaca


