
BARCELONA.- La setmana de lluites en defensa
del territori i en denúncia al saló immobiliari
Meeting Point, ha acabat amb accions arreu i
una manifestació de més de mig miler de
persones pels carrers del barri de Sant
Andreu. 

Immobiliària amb cadena i candau
La nit de dimarts a dimecres al vespre,
segons un comunicat al portal Indymedia, es
va tancar una immobiliària al barri de Sant
Andreu. L’acció va consistir en posar un
cartell on expressava «tancat per especu-
ladors» i tancar les reixes de la immobiliària
amb cadena i candau.
La nit del dimarts al dimecres s´ha tancat
una inmobiliària a St. Andreu.

Els Blokes del carrer Metges
Dimecres 7 a primera hora del matí, una
cinquantena de persones es van trobar al
Forat de la Vergonya, davant del bloc okupat
del carrer Metges que tenia ordre de desal-
lotjament per aquell mateix dia. Després de
comunicar que el desallotjament havia estat
prorrogat un mes, es va fer un esmorzar pop -
ular i una bicicletada en denúncia l’especu-
lació als barris.

30 pallassos al Caufec
Al voltant de 30 persones vestides de pal-
lasses van irrompre dijous al matí als ter-
renys de les obres ja iniciades del Pla Caufec,
interrompent el treball de tres màquines a la
muntanya de Sant Pere Màrtir. El grup de
pallassos va entrar per explicar als trebal-
ladors les nefastes conseqüències del pla

per al territori i per la població. Alhora, van
recordar les greus irregularitats que l’en -
volten i els recursos que hi ha interposats.
Precisament, el grup de pallassos es trobava
als mateixos terrenys que segons la
Plataforma Popular contra el Caufec, l’ajun -
tament d’Esplugues vol regalar il·legalment a
la promotora Sacresa. El consistori nega la
seva titularitat, i la Plataforma afirma que hi
ha diferents documents que ho acrediten.
Més informació: www.noalplacaufec.net

Cercavila a Horta-Guinardó
Cap a quarts de vuit del vespre del diven -
dres 9, un cercavila amb una cinquantena de
persones convocat per l’Assemblea de
Joves d’Horta-Guinardó, va sortir de la
plaça Eivissa. El cercavila va recórrer el
barri en denúncia de l’especulació i del gran
saló immobiliari.

V de Vivienda davant del saló
Una quinzena de persones de l’Assemblea
per un Habitatge Digne, es van presentar a
les portes del Meeting Point a plaça
Espanya el dissabte 10 a les 10h del matí. El
col·lectiu va muntar una paradeta a les
portes del saló per informar de la seva
opinió del mateix a la gent que passava.
Diverses persones del grup V de Vivienda
van intentar accedir a les instal·lacions de
la fira de Barcelona, tot i que agents de
seguretat privada els van barrar el pas. Al
voltant de les 12 del migdia, van recollir la
paradeta i van dirigir-se cap a la mani-
festació convocada a la plaça Orfila del
barri de Sant Andreu.

Manifestació unitària a Sant Andreu
La manifestació convocada a la plaça Orfila
el dissabte a les 12 del migdia, va sortir amb
retard i després d’una tracta davant de la
seu del districte, on també s’hi van tirar
pots de pintura. Més de mig miler de per-
sones, amb un dispositiu darrera de la guàr-
dia urbana i furgones dels mossos
d’esquadra al voltant del barri, van
començar a caminar pels carrers cèntrics
de Sant Andreu. La manifestació, amb
xiulets, pintades, crits i el bloc dels pallas -
sos «rebel clown army» va ser animada i
reivindicativa en tot moment. Després de
desplegar una pancarta al carrer Ponç i

Gallarza, la marxa es va enfilar cap a la seu
d’Iniciativa-Els Verds situada al mateix car -
rer. Allà, un grup de pallassos van penjar un
ninot a la façana amb un cartell «d’especu-
lador» i hi van calar foc. La manifestació va
continuar fins arribar a la rambla del barri,
on es va cremar una grua de cartró.
Posteriorment i abans de desconvocar
l’acte, un dels veïns resistents de Cases
Barates va llegir un manifest que anuncia
que continuaran amb la lluita contra el pla
de Bon Pastor. 
Més informació a:
www.aturemelmeetingpoint.info
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VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

Imatge de la crema del ninot davant la seu d’ICV-Els Verds a la manifestació del dia 10.

ACABA L A INTENSA SETMANA D E LLUITA CONTRA EL GRAN SALÓ IMMOBILIARI SITUAT A L RECINTE D E F I R A BARCELONA

Diverses accions i una manifestació al barri de Sant Andreu 
denuncien l’especulació immobiliària i el Meeting Point

Al voltant de 30 pallassos irrompen a les obres del conegut Pla Caufec i aturen les màquines durant tot el matí

ANTIFEIXISME

AL VOLTANT D’U N ACTE D E L PARTIT FEIXISTA DEMOCRACIA N A C I O N A L

Un jove de Madrid mor apunyalat
al metro per un neonazi

El neonazi agressor és membre de l’exèrcit espanyol
MADRID.- Diumenge 11 de desembre hi havia
convocada a Madrid, al barri d’Usera, una
manifestació de l’ultradreta Democracia
Nacional. Els grups antifeixistes de la ciutat
havien convocat una contra-manifestació
al mateix lloc en resposta a les últimes
agresssions de caràcter xenòfog, com la de
l’home congoleny que va quedar tetraplèg-
ic a Alcalà d’Henares, algunes pallisses a
immigrants a la zona de las Rozas o a Pio XII
o l’agressió als ferrocarrils a Barcelona. De
camí a la concentració un grup d’antifeix-
istes que viatjava al metro va descobrir
d’entre el passatgers a un neonazi, que al
veure’s sorprès va treure un ganivet de caça
i va apunyalar a dos dels companys
antifeixistes. L’agressor va intentar fugir
pels diferents vagons del tren i van ruxar
amb un extintor als antifeixistes que el
perseguien, aprofitant una parada del
metro per a sortir corrents. Finalment van
poder atrapar-lo i reduir-lo ja al carrer. Els
dos joves ferits van ser atessos al mateix
carrer per una ambulància del SAMU, un
d’ells va morir, es deia Carlos i tenia 16
anys, l’altre fou operat del pulmó i està
greu a l’hospital però la seva vida no corre
perill. En aquell mateix moment la policia
començava a carregar durament contra els

concentrats per tal de dissoldre’ls i entre
els enfrontaments un altre jove antifeixista
va resultar ferit al cap per part de la poli-
cia. Durant una bona estona uns 200
antifeixistes van estar enfrentant-se a la
policia que impedia que s’apropessin a la
concentració de Democracia Nacional,
almenys quatre persones van ser
detingudes. L’agresor Josué E. de la H. de 24
fou detingut per la policia com a presunte
autor del delicte i ha de passar a dispossi-
ció judicial, aquest jove neonazi de 24 anys
és militar professional de l’exèrcit espany-
ol des de l’any passat.

Solidaritat arreu de l’estat
Un cop es va conìxer la noticia de que un
jove antifeixista havia mort apunyalat a
mans d’un neonazi a Madrid, van començar
a sorgir concentracions i accions de protes-
ta arreu de l’estat. A Terrassa unes 150 per-
sones van sortir al carrer en solidaritat, a
València també, a Granada, Euskal Herria i
fins i tot Berlin on uns 300 antifeixistes van
sortir als carrers per mostrar la seva soli-
daritat antifa. Per aquest proper cap de
setmana hi ha convocades diferents marx-
es a Madrid, Barcelona o Cornellà entre
d’altres.                    Contra-Infos 13/11/07

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE - 19.30H <M> SANT ILDEFONS - CORNELLÀ

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE - 18H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Manifestacions mort d’en Carlos 



CADA DIMARTS - 18 A 21H - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71 <M> PÇA SANTS

Oficina d’Okupació a l’Espai Obert

ORDENANÇA DEL CIVISME

EN DEFENSADEL TERRITORIEstan enderrocant la totalitat
del conjunt fabril de Can Ricart

POBLE NOU /BARCELONA.- L’Ajuntament de
Barcelona, amb autorització de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de
Barcelona de la Generalitat, està procedint a
l’enderroc d’algunes naus i elements del
conjunt històric de Can Ricart considerades
d’interès patrimonial, inclòs alguns ele-
ments que el propi Ajuntament va declarar
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Segons diu la Plataforma Salvem Can Ricart:
“Les obres d’enderroc, que es van iniciar el
dia 24 d’octubre, amb autorització de la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
de Barcelona, constitueixen una acció con-
tradictòria amb l’expedient de declaració de
BCIN en curs, ja que afecten parts del con-
junt històric que es troben incloses en el
perímetre de protecció fixat per la mateixa
Direcció Gral. de Patrimoni, i que en cas de
ser enderrocades farien ja innecessària tota
resolució en favor d’elevar el seu grau de
protecció. Aquest enderroc es du a terme
mentre està encara pendent una resolució
de la Generalitat en relació a l’expedient
incoat el passat mes de maig per a declarar
Can Ricart com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN). És per això que, malgrat

l’aprovació del projecte d’enderroc per la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
de Barcelona, és il·legal i contradictori amb
la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patri-
moni cultural català. S’actua d’amagat. La
Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de
Patrimoni Industrial del Poblenou, en la que
hi ha representants d’entitats ciutadanes
com la FAVB i d’institucions acadèmiques,
que ha de tenir coneixement previ a les
actuacions que afecten al Patrimoni indus-
trial del Poblenou, no ha estat convocada ni
informada d’aquesta situació. Davant la
gravetat d’aquest fet, el conjunt d’entitats i
institucions que s’apleguen al voltant de la
Plataforma Salvem Can Ricart, manifesta el
seu rebuig frontal a aquesta decisió presa
per la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona i es
reserva les accions legals pertinents. A la
vegada, denunciem la manca de transparèn-
cia i participació ciutadana en un afer de
gran transcendència pel patrimoni de la nos-
tra ciutat i de Catalunya, i conseqüentment
organitzarem la resposta social adequada.”

Plataforma Salvem Can Ricart 
+ Contra-Infos 13/11/07

El servei de Bicing de Barcelona:
Ja saps què tens entre les cames?

BARCELONA.- L’alcalde de Barcelona va adju-
dicar el servei del Bicing a Clear Channel,
una empresa de Texas que finança el partit
republicà de George Bush. La filial a l’Estat
espanyol té la seu central a Madrid, amb el
nom de Clear Channel España SLU. Aquesta
depèn de Clear Channel International, amb
seu als Països Baixos, però totes elles estan
controlades des de San Antonio, a l’estat de
Texas, als EUA. Els seus màxims directius són
Paul Mayer, Randall Mays i Mark Mays. Gran
part dels beneficis generats per la multina-
cional es destinen a la Mays Family

Foundation, que subvenciona i patrocina,
entre d’altres coses, la causa política del
partit republicà dels Estats Units, presidit
per George Bush. Van col·laborar en la cam-
panya per les presidencials de 2004 i també
ho fan en l’actual carrera per arribar a la
Casa Blanca. Des de les 1200 emisores de
ràdio local que controla aquesta gran cor-
poració, també van promoure la partici-
pació de la ciutadania a les marxes de
suport a la guerra prèvies a la invasió militar
del març de 2003.

La Directa + Contra-Infos 13/11/07 

L’EMPRESA CONTINUA, ARA AMB UN CAMIÓ , A SANT MARTÍ DE CENTELLES

Red Eléctrica continua el procés
d’expropiacions de la MAT

SANT MARTÍ D E C ENTELLES/OSONA .-
Representants de Red Eléctrica i de la
Delegació del Govern de l’Estat es van pre -
sentar el passat dimecres dia 7 a
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, per
portar a terme la segona convocatòria de
l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació
corresponents als terrenys del municipi per
on passarà la línia de Molt Alta Tensió (MAT),
entre Sentmenat i Bescanó. Aquest acte
estava prohibit per l’Ajuntament, en decisió

presa en el ple municipal. Com que les
portes de l’Ajuntament estaven tancades,
l’aixecament de les actes es va fer en un
aparcament de la població, a dins d’una fur-
goneta llogada per a la ocasió, la vox populi
diu que surt més barat llogar un camió que
subornar alcaldes. Aquesta setmana també
s’han portat a terme els mateixos actes a
Seva i Taradell, on també estaven prohibits
per l’Ajuntament.              

No a la MAT 13/11/07

Una variant de l’AVE al sud de
Figueres només durant les obres

Comunicat de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà
FIGUERES/ALT EMPORDÀ.- Comunicat de la
Plataforma Defensem el Tren de
l’Empordà:«El viatge de l’Alcalde de Figueres
a Madrid, al Ministeri de Fomento, ha estat
útil perquè ha clarificat la situació. Fomento
ha deixat clar que només està interessat en
construir una variant ferroviària al sud de
Figueres. Aquesta variant, hauria de perme-
tre, mentre durin les obres dels túnels de
l’AVE de Barcelona i Girona, desviar trens de
la línia convencional a la d’alta velocitat.
Aquests trens pagarien el vergonyós peatge
del túnel del Pertús i, d’aquesta manera, les
indemnitzacions previstes al contracte amb
l’empresa constructora del túnel - Tp Ferro-,
serien menors. És a dir, que els empordane-
sos som les víctimes del retard en les obres
del TAV i de la signatura d’un contracte amb
clàusules abusives. Armangué  es va embar-
car en un projecte faraònic. Va abandonar el
seu suport històric a l’alternativa del soter-
rament de les vies i va llençar una proposta
que li estalviava un conflicte amb el govern
del PSOE: defensar la variant i traslladar la
cèntrica estació figuerenca a Vilafant, on
compartiria espai amb una fantasmagòrica
“estació” del TAV de la que no sé sap ni
quants ni quins trens s’hi aturaran.
L’edificació de l’espai alliberat al centre de la
ciutat i les maniobres urbanístiques al
voltant de la nova estació, havien d’impulsar
un creixement accelerat de la població fins

als 50.000 habitants, una de les obsessions
de l’ex-Alcalde Armangué. Les plus-vàlues
obtingudes, servirien per fer les nombroses
obres d’infrastructura que requeria la nova
estació, situada en una zona mal comunica-
da i mal urbanitzada. Per fer possible tot
això, l’Ajuntament va presentar unes al·lega-
cions al projecte que ara Fomento no accep -
ta. Nosaltres vam dir, des del primer
moment, que estàvem en contra del trasllat
de l’estació i de la marginació de la línia de
Portbou i vam al·legar en aquest sentit en
totes les ocasions legalment possibles. Vam
alertar que s’assumia un gran risc en fer
dependre un projecte molt important pel
futur de Figueres d’una bombolla immobil-
iària i que, en qualsevol cas, seria
extremadament difícil finançar unes obres
tan cares (entre elles, dos túnels per sota el
Castell). Ara les coses són encara més clares.
Els darrers desastres en les obres del TAV,
han fet perdre totalment la confiança en el
Ministerio de Fomento i ningú pot garantir
que estaran acabades el 2012. Pel que fa a la
nostra comarca, el que cal és que els
Alcaldes empordanesos siguin valents i molt
especialment l’Alcalde de Figueres. Vila pot
continuar endavant amb el faraònic i cada
cop més irrealitzable projecte de
l’Ajuntament anterior o canviar de model.» 

Defensem el Tren de l’Empordà 
+ Contra-Infos 13711/07 

L’autovia A7 afectarà la ZEPA
«Secans de Montsià»

MONTSIÀ.- Les entitats conservacionistes
SEO/BirdLife i GEPEC-EdC presenten
al.legacions a l’expedient d’aprovació provi -
sional de l’estudi informatiu i l’estudi d’im-
pacte ambiental: El projecte “Autovia A-7.
Tram: Castelló-L’Hospitalet de l’Infant.
Subtram: La Jana-El Perelló “ EI.1.E-143, que es
vol construir des de la comarca de la Plana
(Castelló) fins al Baix Ebre, suposa  al seu pas
per la comarca del Montsià  l’afecció direc-
ta i molt greu a una Zona d’Especial
Protecció de les Aus (ZEPA) on hi nidifica
l’esparver cendrós (Circus pygargus).
Aquesta espècie s’alimenta bàsicament de
rosegadors, invertebrats i petits ocells que
crien al terra. Caça volant baix a escassos
metres del terra, de manera que quan local -
itza la presa es deixa caure al damunt per
atrapar-la. La seva dieta fa que pugui esde -
venir un excel·lent controlador natural de
les poblacions de ratolins i talpons, exercint
així un paper molt beneficiós per als cultius,

sobretot en el cas dels camps de cereal.
Esdevé així un excel·lent aliat del pagesos. La
zona ha estat designada ZEPA, con a espai
Natura 2000 pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge (DOCG 4735) al setem-
bre de 2006. Es tracta de la ZEPA ES140013
“Secans de Montsià”. El traçat de l’autovia al
seu pas pel terme municipal de
Masdenverge travessa i transcorre llarga-
ment en paral·lel al corredor biològic del
Barranc de la Galera que està protegit per la
llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals,
pel Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya (PEIN), pel Pla Integral de
Protecció del Delta de l’Ebre, pel Consorci
Lidebre (grup LEADER) format per l’IDECE,
està declarat espai de “protecció especial”
segons acord de Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i catalo-
gat d’interès turístic pel plenari del CITI.

GEPEC-Ecologistes
+ Contra-Infos 13/11/07
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DE JUNY A NOVEMBRE - WWW.SINDOMINIO .NET/MARXAMAQUIS

X Marxa d’Homenatge als maquis

Denuncien la política de gestió
de residus del govern tripartit

CATALUNYA .- La Plataforma Cívica per la
Reducció de Residus denuncien: «la hipocre-
sia de la política de residus de l’Agència de
Residus de Catalunya del Departament de
Medi Ambient i Habitatge i l’Entitat del Medi
Ambient de l’Àrea Metropolitana . Aquesta
política ha demostrat un fracàs contundent
per obsoleta i basada en polítiques d’imposi-
ció antidemocràtiques i en el malbaratament
de recursos públics. Aquests propers dies
s’inicia l’ompliment de l’explotació d’argiles
Helena de l’empresa Sugranyes (Cerdanyola
del Vallès) amb residus embalats procedents

de l’Ecoparc 2 (Montcada-Ripollet) amb l’ar-
gument de la restauració paisatgística d’activ-
itats extractives, denominació eufemísica
d’un nou abocador en mig de la Via Verda
(afectant el connector biològic de Collserola,
però sense resoldre la situació dels antics
abocadors de Can Planes). També s’han pre-
sentat a diverses cimenteres catalanes pro-
jectes per cremar residus (Ciments Molins a
Sant Vicenç dels Horts, CEMEX a Sant Feliu de
Llobregat, Vallcarca,..). (..)»

Plataforma Cívica per a la 
Reducció dels Residus 13/11/07



Aquesta setmana arriba l’hivern. Un mes abans del que marca el calendari, aquest divendres ens arribaran les
temperatures plenament hivernals. Amb glaçades generalitzades, excepte a alguns punts de la costa. Fins dil-
luns serà fred sec, però dimarts podrien arribar les precipitacions i la neu a cotes de 500 metres. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 Dissabte 17 Diumenge 18 Dilluns 19 Dimarts 20

BUTLLETÍ SETMANAL
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LLUITES LABORALS

DIUMENGE 18  - DURANT TOT EL DIA - CAN MASDEU <M> CANYELLES

Defensem la Solana de Collserola

LLUITES D’ARREU

DE L 19/11 A L 2/12 - SALA COSTA I FONT - C/VIA LAIETANA, 18 PLANTA 9

Exposició: La Revolució Llibertària

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE - 12H PLAÇA LLEDONERS - GRANOLLERS

Manifestació No al 4t Cinturó

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE - 12H A LA PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Manifestació No al Pla de Bolonya

LLUITES SOCIALS

El Bisbat de Madrid deixa en pau
a la parròquia de Vallecas

VALLECAS/MADRID.- Finalment, el cardenal-
arquebisbe de Madrid Antonio Mª Rouco
Varela, permet que la parròquia de Vallecas
torni a funcionar amb normalitat després de
totes les trabes i els impediments que hi ha
ficat, ja que no s’adequaven a l’”ortodòxia
catòlica” que impera totes les esferes de
l’església a l’Estat Español. La parròquia de
Sant Carlos Borromeo s’havia fet famosa
pels mètodes que utilitzava el seu capellà,
pendent de coses més importants que no

seguir la litúrgia catòlica al peu de la lletra,
tal i com s’ordenava desde l’arquebisbat. El
“cura rojo” tal i com se l’anomenava als mit-
jans de comunicació, portava anys fent feina
amb el jovent del barri, amb els que estaven
a presó, amb les mares dels joves droga-
dictes, amb els inmigrants i amb tots aquells
que s’apropaven a la parròquia per denun-
ciar les condicions de vida dels més desafa-
vorits pel sistema. 

Contra-Infos 13/11/07

Antixavistes arrassen la
Universitat Central de Veneçuela

Continuen els actes públics i el
boicot a la marca Caprabo

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT/BARCELONÉS .- E l
mercat del barri de Collblanc va ser escenari
d’una concentració informativa sol·licitant
el boicot a Caprabo en suport de les mobil-
itzacions que CNT manté en el centre logís-
tic de la ciutat. Centenars de persones van
poder sentir de boca dels propis trebal-
ladors els motius que han dut a promoure
aquesta campanya. Una vintena de membres
de la CNT de L’Hospitalet es van concentrar
el matí del dissabte 10 de novembre a la
plaça del mercat de Collblanc per a infor-
mar als veïns de la campanya de boicot que
es va iniciar fa ja una setmana i que vol tenir
el seu punt àlgid a la primera quinzena de
desembre. Es van repartir milers d’octavetes
amb el lema: “L’Hospitalet pel consum
responsable i contra la precarietat laboral” i
es va realitzar un petit míting explicant els

detalls del conflicte laboral i els motius que
han dut a promoure el boicot a la marca.
El sindicat convocant manté les jornades de
vaga durant els caps de setmana en el centre
logístic i adverteix de la continuació de la
campanya de boicot barri per barri de no
arribar a una solució positiva a les demandes
dels treballadors. Aquestes mobilitzacions
s’han iniciat per la negativa de l’empresa a
solucionar una sèrie de temes que afecten a
tota la plantilla: compliment de les lleis
sobre prevenció i riscos laborals en el tre-
ball; delimitació clara de les cosines de
rendiment; retribució dels 30 minuts de des-
cans de cada jornada laboral; clarificació i
promoció real entre les diverses categories
professionals.
Federació Local de Sindicats de L’Hospitalet
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Acció ecologista per denunciar
la València insostenible

VALÈNCIA/ PAÍS VALENCIÀ.- Membres
d’Ecologistes en Acció del País Valencià van
desplegar el dilluns 12 de novembre una
pancarta amb el lema “Benvinguts a
València, capital de la insostenibilitat” a les
portes del Museu de les Ciències, coin -
cidint amb la inauguració de la XXVII Sessió
del Panell Intergovernamental del Canvi
Climàtic (IPCC). Amb aquesta acció, el grup
ecologista ha volgut denunciar la
insostenibilitat ambiental de les polítiques
valencianes, tant la local com l’autonòmi -
ca. Per al grup ecològista resulta paradoxal
que la reunio de l’IPCC es celebri a
València, capital mundial de la insostenibil -
itat en molts aspectes. No sols es tracta del
malbaratament energètic i contaminació
lumínica que provoca el seu ineficient sis -
tema d’il·luminació nocturna; també la
seva mobilitat basada en els modes més
insostenibles i impactants (vehicles
motoritzats), el projecte de construcció
d’un circuit urbà de velocitat que acollirà
els bòlids de la Fórmula 1 a partir d’agost
de 2008 i la contaminació atmosfèrica que
sobrepassa els límits legals són alguns
exemples d’aquesta insostenibilitat. A niv -
ell autonòmic, el País Valencià no ha deixat
d’augmentar les emissions de gasos d’e -

fecte hivernacle (GEI). Entre 1990 i 2004 va
augmentar un 75,2% les emissions de GEI,
molt per damunt de l’augment global a
l’Estat espanyol (45,61%). En 2004 es van
emetre a l’atmosfera 175 milions de tones
de GEI. Cal recordar que el Protocol de
Kyoto permetia a Espanya augmentar
només un 15% les seves emissions al 2008-
2012 en relació a l’any de referència (1990).
El transport representa el 33,7% de les
emissions de GEI al País Valencià, i el seu
creixement ha sigut superior al 85% entre
1990 i 2004. El creixement incessant de la
motorització i de la mobilitat auguren
futurs creixements totalment
insostenibles. Encara no s’ha aprovat una
Estratègia Valenciana de Lluita Contra el
Canvi Climàtic i la creació d’una Direcció
General del Canvi Climàtic (que substitueix
a la Direcció General de Qualitat
Ambiental) a la Conselleria de Medi
Ambient és anecdòtica, atés que les seves
funcions res tenen a veure amb el canvi
climàtic. I això tot i que els informes cien-
tífics prediuen que al Mediterrani
Occidental s’agreujaran els impactes i les
conseqüències del canvi climàtic. 

Ecologistes en Acció del País Valencià +
Contra-Infos  13/11/07 

PRESOS I PRESES EN LLUITACARACAS/ VENEÇUELA.- Aquesta darrera set-
mana, estudiants de les universitats pri-
vades cercaren i intentaren linxar a un grup
d’estudiants d’esquerres. Durant dues hores
van apedrejar i intentar cremar les aules de
Treball Social. També es van utilitzar àmpli-
ament armes de foc. Finalment la interven-
ció d’estudiants i activistes bolivarians van
poder expulsar els estudiants de les pri-
vades al crit de “fuera el fascismo de la
UCV”. Els mitjans internacionals estan trac-
tant de donar-li la volta mostrant a boli-
varians armats, la qual cosa és certa, però
no expliquen que estaven armats contra
extremistes de dretes que també estaven
armats i els quals tenien segrestats a

desenes d’estudiants i estaven calant foc a
les instal·lacions. La situació a Veneçuela és
tensa, doncs s’ha iniciat una série de mobil-
itzacions de carrer per part de l’oposició.
Cal recordar que al 2002 aquests sectors
van protagonitzar un cop d’Estat de tall
“pinochetista” que va estar a punt
d’establir una dictadura. Els governs Bush i
Aznar van coordinar el cop i avui en dia el
govern d’Estats Units i les organitzacions
lligades al PP continuen organitzant els
grups d’acció de l’oposició antixavista que
estan utilitzant la violència. Mireu els
videos i les fotos a:
http://radiomundial.com.ve
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Exposició: La Revolució Llibertària

Cicle de xerrades sobre repressió
i resistència als Estats Units 

BARCELONA.- Als anys 60, la permanent
repressió d’aquest estat es va centrar en
aquells grups i organitzacions que històrica-
ment representaven la major amenaça per a
la seva existència. Un cop més, el segrega-
cionisme i el racisme gobernamental més
profund va desenvolupar un refinat pla d’e -
liminació de tota disidència política i social,
i els poders fàctics es varen agermanar per
dur-lo a terme. El seu nom, COINTELPRO. El
botxí, l’FBI amb el vist i plau de les autoritats
i amb amparament judicial. Les víctimes,

aquelles persones i/o col·lectius per-
tanyents a la immensa minoria oprimida: la
població indígena, negra, llatinoamericana i
pobre. La lluita avui encara continua... Per tal
de difondre tot el que va passar i quina és la
situació actual dels presos polítics el Grup
d’Amigues dels MOVE i de Mumia Abu-Jamal
a Barcelona ha preparat dues xerrades a
diferents llocs de la ciutat: a l’Ateneu Rosa
de Foc el 24 de novembre i al Casal de Joves
de Roquetes, el 30. 
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