
BARCELONA.- Aquest passat dissabte 17 de
novembre hi havia convocada a Barcelona,
com a molts altres ciutats de l’estat, una man -
ifestació en contra del feixisme en solidaritat
amb Carlos, el jove que la setmana passada
fou assassinat a Madrid per un militar d’ide-
ologia neo-nazi que assistia a un acte convo-
cat per Democracia Nacional. La mani -
festació, que va aplegar a més d’un miler de
persones, va intentar baixar de la plaça
Universitat cap a Ronda Sant Antoni però un
desmesurat cordó policial del mossos
d’esquadra ho va impedir produint-se els
primers enfrontaments amb els manifestants.
La marxa va optar llavors per anar en direcció
contrària, cap al carrer Pelai. En arribar a
l’alçada de les Rambles els mossos van tornar
a carregar  i després de forts moments de ten-
sió i enfrontaments, el gruix de gent de la
manifestació va continuar caminant pel car-
rer Fontanella. Quan la capçalera de la mani-
festació va girar en direcció Via Laietana,
diversos furgons dels mossos van irrompre
enmig per reprimir-la amb molta contundèn-
cia. Molta gent va quedar atrapada al carrer
Fontanella amb els mossos colpejant indis -
criminadament a tothom i traient a la gent
dels comerços o bars on s’intentaven protegir
. La policia va utilitzar gasos lacrimògens i va
disparar pilotes de goma per reprimir els
manifestants. Molts d’ells van resultar ferits i
en alguns casos van necessitar ser evacuats en
ambulància. A partir d’aquell moment diver-
sos grups de manifestants es van dispersar per
la zona aixecant algunes barricades amb foc.
Durant hores, desenes de furgons del mossos
van estar recorrent els carrers del centre

intimidant indiscriminadament a tothom que
fos «sospitós» d’haver participat en la mani-
festació. Agents de paisà i antiavalots van
efectuar set detencions, al marge del voltant
de quaranta persones ferides i contusionades.
Les set persones detingudes van ser con-
duïdes a la comissaria de les Corts.

Sense efectes i fins dilluns
L’endemà diumenge al migdia, un portaveu
dels mossos anunciava que cinc de les set per-
sones passaven a disposició judicial, entre
elles un menor. Dues de les detencions que-
daven sense efectes, és a dir, dues persones
quedaven en llibertat sense càrrecs després
de passar una nit a la comissaria. La mateixa

tarda es va celebrar una concentració davant
la comissaria en solidaritat amb les persones
detingudes i represaliades. Dilluns al migdia
les cinc persones van quedar en llibertat amb
càrrecs després de delcarar davant el jutge.

Solidaritat amb en Carlos
Arreu de l’estat espanyol, algunes ciutats
europees i fins i tot des d’Amèrica Llatina
s’han donat aquest cap de setmana mani-
festacions i mostres de solidaritat amb la
mort d’en Carlos. A Madrid hi ha convocada
una manifestació el proper dissabte dia 24, la
Delegació de Govern ja anunciat que aquest
acte és il.legal.
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María Jesús Paredes, secretària general de Comfia de Comissions Obreras, juntament amb la seva parella Francisco Baquero, també sindicalista, acumulen immobles valorats en més de dos millons d’euros. 

CONTRA-INFOS

Capçalera de la manifestació al seu inici el dissabte 17 a les 18h a la plaça Universitat,.

ANTIFEIXISME

EL S MOSSOS D’ESQUADRA UTILITZEN G A S O S L A C R I M Ò G E N S I DISPAREN PILOTES DE G O M A

La manifestació antifeixista amb més d’un miler
de persones acaba amb fortes càrregues policials

Set persones detingudes i al voltant que quaranta ferides i contusionades

ANTIMONÀRQUIC

LES PRIMERES SENTÈNCIES ARREL D E LA CREMA D E FOTOS DEL REI A GIRONA I ARREU

Condemnats a 2.730 euros de multa els dos joves
encausats per la crema de fotografies del rei

Concentracions i accions de suport a l’Enric i en Met en motiu del seu judici
M ADRID .- Aquest dimarts, 20 de novembre
han estat jutjats a l’Audiència Nacional
l’Enric i en Jaume, primers encausats per la
crema de fotos del rei. Han estat condem -
nats a pagar 2.730 euros cadascun per la
crema d’una fotografia del borbó en el
transcurs d’una manifestació de rebuig a la
visita monàrquica a Girona mesos enrere;
això és l’equivalent en pena-multa als 15
mesos de presó que demanava el fiscal. El
jutge, amb actitud prepotent, no ha permés
que els dos joves s’expressessin en català,
els quals han reconegut els fets que se’ls
imputaven. Pel que sembla, l’advocat de la
defensa demanarà la nul·litat del judici per
la vulneració dels drets fonamentals dels
dos independentistes. Durant el judici, els
mossos d’esquadra, que han declarat com a
testimonis de la fiscalia, han reconegut l’ús
de fitxers i bases de dades polítiques.

Concentracions a Madrid i arreu
Ambdós joves han rebut mostres de suport
de solidaris i solidàries que s’han desplaçat a
Madrid, així com en diferents concentra-
cions al llarg d’aquestes setmanes, les dar-
reres de les quals fetes dilluns, 19, a una
quinzena de poblacions catalanes i d’altres
previstes per dimarts, dia del judici, a difer-
ents centres universitaris. Dilluns 19 a la
tarda, més de dues-centes persones van con-
centrar-se a la Plaça del Vi de Girona. Davant
d’una pancarta que aguantaven les més de
vint persones encausades, es van cridar
lemes que demanaven l’absolució i va
tornar-se a denunciar el procés. Poc després,
l’autobús solidari que sortia cap a Madrid va
ser acomiadat per un nombrós grup de per-
sones. També a Barcelona, Lleida, Tarragona,
Reus, Sabadell, Badalona, Terrassa, Vic,
Mataró, Vilafranca del Penedès, Sant Celoni

i Sant Quirze del Vallès es van celebrar
també concentracions de suport que van
aplegar centenars de persones. Al País
Valencià, a més, membres de la CAJEI han fet
caure aquest cap de setmana un dels “toros
de osborne” que restava dempeus a
Montfort en solidaritat amb els encausats.
Dimarts 20, s’han aplegat persones arribades
des dels Països Catalans així com membres
de diferents organitzacions castellanistes i
d’esquerres a les portes se l’Audiència
Nacional; també ha hagut concentracions a
diferents centres universitaris catalans.
Cal recordar que des de la campanya
solidària Jo també cremo la corona espany-
ola! s’ha obert un compte corrent de soli-
daritat amb la vintena de persones encau-
sades alhora que es preparen noves activi-
tats per les properes setmanes.
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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Els mossos desallotgen el CSO Les Oblidades 
Un dispositiu de deu furgones d’antiavalots i al voltant d’un centenar d’agents

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Dimecres pas-
sat dia 14, a quarts de cinc de la matinada,
la policia municipal començava a tallar els
carrers propers al Centre Social Okupat
“Les Oblidades”. Acte seguit unes 10 fur-
gones de la unitat d’antiavalots dels mossos
d’esquadra arribaven al davant del centre
social i començaven a intentar esbotzar
una porta lateral. Un altre grup pujava amb

una escala pel balcó i començava a trencar
el vidres de les finestres. Al voltant d’uns
100 agents van realitzar el desallotjament.
En l’actuació també hi era present un secre-
tari judicial que acompanava als propietaris
i que suposadament donava cobertura legal
al desallotjament, encara que l’assemblea
del Centre Social no tenia cap constància
que hi haguès un procès judicial oberts

contra ells, ja que en cap moment van estar
informats del suposat procediment. El
matix dimecres 14, a les vuit del vespre es
va realitzar una manifestació pel centre de
Terrassa per denunciar els desallotjaments
i la repressió dels mossos d’esquadra sota el
comandament d’ICV-Els Verds. 

Assemblea CSO Les Oblidades 
+ Contra-Infos 20/11/07



Nova okupació al Poble Nou
Dos edificis situats al carrer Marià Aguiló

POBLE N OU /SANT MARTÍ.- Diumenge 18 al
vespre, un parell d’edificis que restaven
buits i sense vida al barri de Poble Nou, van
ser okupats per omplir-se de projectes i
somnis. L’edifici es troba al C/Maria Aguiló

nº35-37 i vol èsser un Centre Social a
demés de destinar una part com a vivenda,
així doncs conviden a tothom a passar-hi
per conèixer i implicar-se en el projecte.
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Penes multa per a dos joves arrel
de la manifestació del CSO Tòxics

CORNELLÀ/ BAIX LLOBREGAT .- Desde
l’Assemblea d’Okupes de Korneyà ens
envien aquest comunicat per explicar-nos la
situació: «Dos joves de korneya han rebut
una notificació de sanció per pena multa
per participar en una manifestació en
protesta pel desallotjament del C.S.O
Tòxics. Aquesta sanció arriba a mans d’aque-
sts dos joves mesos després de produir-se
els fets esmentats, sota l’acusació de ser els
organitzadors de l’acte. La multa ha estat
recusada i està en procès.
Cal recordar la situació de pressió policial
que es va iniciar fa uns mesos i que continúa
repetint-se cada cop que es surt al carrer
exercint el ple dret a la llibertat d’expressió.
Són moltes les manifestacions que des

d’aleshores han vist repetida l’actuació
exageradament intimidatòria ( pel fet que el
número d’agents antidisturbis és el doble
dels de manifestants ) i de clara con-
frontació donada la manera com es desple-
ga l’operatiu policial, tenint en compte el
caràcter pacífic de les convocatòries.
Denunciem la prepotència i impunitat en
què se segueixen succeÏnt els actes ja
esmentats i fem una crida a seguir denun-
ciant públicament la estratègia repressora
de polítics i mossos d’esquadra.Contra la
repressió, organitza’t i lluita! No silenciareu
les lluites ni amb sancions econòmiques ni
amb cops de porra!».

Assemblea d’Okupes de KNY 
+ Contra-Infos 20/11/07

LLUITES ESTUDIANTILS

CONTINUEN LES MOBILITZACIONS CONTRA LA REFORMA UNIVERSITÀRIA

20.000 estudiants al carrer en
contra del Procés de Bolonya

60 estudiants retinguts pels mossos d’esquadra 
a la facultat d’Història de la UB

PAÏSOS CATALANS.- Desenes de milers d’estudi-
ants, d’universitat però també de
secundària, es van mobilitzar aquest darrer
dijous en diferents localitats dels Països
Catalans per rebutjar l’actual Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES), conegut
més popularment com el Procés de Bolonya,
culpable de l’actual procés de privatització i
elitització de les universitats públiques cata-
lanes. 12000 persones a Barcelona, més de
2000 a València, unes 600 a Girona, 400 a
Gandia (La Safor) i en d’altres poblacions, es
van sumar a les convocatòries. En molts
casos, estudiants de secundària han partici-
pat de les mobilitzacions i també cal remar-
car els forts dispositius policials coaccio-
nant la majoria de manifestacions .

Estudiants retinguts a la UB
En el marc d’aquesta setmana de lluita con-
tra el procés de Bolonya, la matinada del
dimecres 14, s’okupava la facultad d’Història
de la UB, al barri del Raval de Barcelona; els
estudiants van conseguir bloquejar tots els
accessos a la facultat abans de l’hora d’inici

de classes i van fer públiques un pleg de
reivindicacions exigides al rectorat: que la
universitat pública no es financïi a través de
la iniciativa privada, la defensa de l’ús del
català a l’universitat, que no s’imposin filtres
socioeconòmics per a accedir a postgraus,...
Cap a les 8 del matí van arribar els mossos a
l’exterior del recinte i, posteriorment, el rec-
torat els ha donat permís per a entrar a la
facultat; un cop a dins, van retenir als estu-
diants tot i que, finalment, no es va produir
cap detenció després d’haver negociat amb
el rectorat la sortida de la facultat i haver-li
plantejat les reivindiacacions estudiantils.
Ràpidament, mentre els estudiants van estar
retinguts a l’interior de la facultat pels
mossos, es va realitzar una concentració a
les portes de la mateixa. També a la facultat
de sociologia i polítiques de la UAB es va
improvisar ràpidament un tancament quan
s’ha sabut que els mossos retenien als estu-
diants tancats a la UB; l’acció, en la que van
participar una cincuantena de persones, va
durar unes hores.

SEPC + Contra-Infos 20/11/07

Estudiants tancats a la facultat de polítiques de la Universitat Autònoma de Bellaterra.

VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

Desnonament d’un veí resistent 
al carrer Robador nº 29

Edifici símbol de la violència immobiliària a Ciutat Vella
RAVAL/ BARCELONA .- Pel pròxim dimarts 27
de novembre està previst el desahuci de
Manel González, el veí més actiu de la finca
Robador 29, un edifici que en els últims
anys s’ha convertit en un dels símbols de la
violència inmobiliària a Ciutat Vella i
Barcelona. La finca Robador 29 es troba
situada al mig de la Operació Illa Robador,
un procés de reforma urbanística on l’asset -
jament inmobiliari i l’especulació són una
realitat cotidiana. Aquesta finca s’ha venut
fins a 4 vegades en dos anys, passant de
tenir un valor de 400.000 euros a la primera
venda a 1.359.700 euros a la última. Un dels
objectius dels diferents propietaris sempre
ha estat buidar-los de llogaters. De fet el
bloc que el 2001 tenia vint vivendes i tres
locals comercials en ús avui només té tres
vivendes i un local ocupat. Uns trenta veïns
ha hagut d’abandonar les seves vivendes en
sis anys.
En l’últim any, les soietats MANCIA 2003 i
TARAVAUS 8085, han posat en marxa nous
mecanismes per aconseguir l’expulsió
definitiva dels últims veïns. A principis de

2006 vam obtenir una llicència i una ajuda
econòmica per rehabilitar l’edifici. A l’abril
del mateix any, i després de deixar les
reformes a mitges, sol.licitaven als serveis
tècnics municipals, la declaració de ruïna
econòmica. Això els hauria permès recindir
els contractes de lloguer i expulsar als
veïns, sense dret a reallotjament ni cap
mena d’indemnització. L’ajuntament però,
va denegar la declaració de ruïna i els va
exigir realitzar les obres necessàries per
rehabilitar l’edifici. Tot i això, la propietat a
instat als veïns, durant un any i mig, a aban-
donar les seves vivendes amb el pretext de
les obres. Mentres es produïa aquesta
situació, el procés judicial contra Manel
González ha arribat al final. Durant els
últims anys ha anat als tribunals en dues
ocasions per tal de defensar els seus drets
com a llogater. La data del desahuci ha estat
dictada pel jutjat pel proper27 de novem-
bre. aaixò juntament amb les últimes man-
iobres de la propietat, tornen a posar a tots
els veïns de la finca en una situació
extrema.                   Contra-Infos 20/11/07

EN DEFENSA DEL TERRITORI

ICV canvia de parer i accepta 
ara la incineració de residus

BARCELONA .- Iniciativa per Catalunya (ICV) ha
canviat de parer i accepta ara la incineració
de residus, segons es desprèn de l’exposició
de motius del projecte de llei de modifi -
cació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, regu -
ladora dels residus que s’ha debatut al
Parlament. El diputat de CiU Ramon
Espadaler ho va posar de manifest a la sessió
de dimecres sense que fos desmentit pel
conseller Salvador Milà. L’extitular de Medi
Ambient de CiU va destacar que “és la
primera vegada que en un text legal explíci -

tament, de la mà d’algú d’Iniciativa per
Catalunya, se’ns accepta que la incineració
de residus és un tractament útil i adequat...”
i va llegir el que es deia des d’aquest partit
ICV fa quatre anys  pel seu portaveu Joan
Boada, quan discutien la Llei de
Residus:”Vostès saben el poc ecològic, el
contaminant, l’altament contaminant que és
la incineració de residus. I en aquests
moments hem perdut altra vegada l’oportu-
nitat de reduir dràsticament el sistema.».
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Ajuts econòmics al Contra-Infos

Darreres informacions des de
l’Oficina d’Okupació

BARCELONA.- Aquest ha estat un any en el
que els desallotjaments han tingut molta
presència mediàtica. Notícies que semblen
més col·laterals com el Pacte Nacional
d’Habitatge o el famòs cas Veiret han
influït en la forma de tractar-ho mediàtica-
ment. Ja ha caigut en l’oblit que les joven-
tuts del Psoe es possicionaven a favor de
l´okupació d’immobles buits (i les del Pp
no ho condemnaven) al ‘96. Per passar en
bloc a generar un imaginari social en el que
la propietat privada es sacro-santa i
inalienable; i l’estat ja garantirà que això es
compleixi; i per tant la desobediència civil
o l’autoapropiació dels drets perduts no té
sentit. Un estat que garantitza expropia-
cions als petits propietaris a preus de mis-
èria i als grans a sumes milionàries i que les
propostes més radicals que surten pels

mitjans com el gravamen dels pisos buits o
l’expropiació de l’usufructe sembla que els
grans interessos immobiliaris no deixaran
prosperar. Però ans al contrari del que sem -
bla l´okupació d’immobles buits no ha anat
de cap a caiguda, simplement s’ha fet més
invisible. En certa mesura el suport social
que té, potser, quantitativament sembla
haver empetitit. Però han sigut molts els
veïns i veïnes que han ajudat en okupa-
cions, passant a ser part activa com a
mínim del que suposa fer desobediència
civil. És així com ara hi ha més de 100 oku-
pacions, al menys que nosaltres sapiguem, i
segurament són moltes més i seguiran
creixent tot i els més de seixanta desallot-
jaments que s’han produït durant aquest
any.
Oficina d’Okupació de Barcelona 20/11/07



Entre dimecres i dissabte una baixa pressió sobre la península ibèrica mantindrà l’ambient humit i amb ruixats
dispersos. Les pluges seran més continuades al Pirineu. A partir de dilluns els vents giraran al nord i una nova
bossa d’aire fred procedent de l’interior d’Europa farà baixar els termòmetres a valors hivernals.

>>>L’oratge de la setmana vinent
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LLUITES LABORALS

LLUITES D’ARREU PRESOS I PRESES EN LLUITA

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

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

Oficina d’Okupació a l’Espai Obert

VALL FOSCA/PALLARS SOBIRÀ .- La constructora
Martinsa-Fadesa, promotora del complex
turístic i urbanístic de Espui, a La Torre de
Cabdella, ha començat a instal·lar aquesta
setmana l’estructura dels remuntadors que
donaran servei a la futura estació d’esquí de la
Vall Fosca, que s’estendrà pels vessants de la
muntanya de Filià. Mentrestant, diverses
màquines pesades treballen aquests dies en
la explanació i traçat de les pistes. La intenció
de la companyia és obrir les pistes al públic la
temporada 2009-2010, amb 30 quilòmetres
esquiables inicialment. En el nucli d’Espui
segueix la construcció de 99 apartaments, els
primers del total de 964 que estaran associats
al complex turístic. El projecte, que suposarà

una inversió de 500 milions d’euros, contarà
amb 2.400 places hoteleres, un spa i un audi-
tori de congressos, a més d’un camp de golf.
Des de la Plataforma Vallfosca Activa, que
agrupa a ecologistes i veïns de la zona, volen
recordar que encara hi ha diverses persones
encausades per suposats danys a aquest
camp de golf, acusacions totalment falses
fetes després d’unes jornades en contra
d’aquestes obres que es van realitzar a la Vall.
Aquesta Plataforma considera que el pro-
jecte, que va ser aprovat per la Generalitat en
el 2001 i que es va començar a executar dos
anys després, “és un error garrafal per al ter-
ritori”, segons un dels seus membres. 
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La Vall Fosca comença les obres
de la futura estació d’esquí 
Un helicòpter col·loca aquests dies els pilars per 

als nous remuntadors del «tourist resort»

Mor un pres a Cáceres després
d’haver estat apallissat

CÁCERES/EXTREMADURA.- La matinada de diu-
menge 18 va morir a l’Hospital San Pedro de
Alcántara, Francisco Barrado Sánchez, pres al
penitenciari de Cáceres, per un infart cerebral
segons el certificat mèdic. La família del pres
però posa en dubte la versió oficial i afirma
que dies abans del seu ingrés a l’hospital,
divendres 16, havia rebut una pallissa després
que aquest hagués exigit explicacions per la
pallissa que havia rebut anteriorment el seu
germà, reclòs a la mateixa presó. Els familiars

afirmen que el cos de Francisco presenta
hematomes al coll, al tòrax i a les espatlles i
l’única explicació que han rebut per part dels
metges és que es deuen a una medicació que
prenia. La família ha presentat una denúncia
al jutjat de guàrdia per a reclamar que s’in-
vestiguin les causes de la seva mort. Aquesta
última setmana ja són 4 les persones mortes
a presons de l’Estat: un a la presó d’Iruña, 2 a
la presó de Villena i Francisco a la presó de
Cáceres.                    Contra-Infos 20/11/07

DISSABTE 24  - TOT EL DIA C/PSTGE. CONREDÍ, 3 - <M> SAGRADA FAMÍLIA

3 anys d’Ateneu de l’Eixample

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE - 18H A LA PLAÇA SANT JAUME - <M> JAUME I 

«Enllacem-nos contra les violències»

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE - 20H PLAÇA DE SANTS - <M> PÇA DE SANTS

Concentració contra obres de l’AVE

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE - 19H PLAÇA DELS MAQUIS - SABADELL

Manifestació antifeixista a Sabadell

DISSABTE 24 - A PARTIR DE LES 20H - C/LAUREÀ MIRÓ - ESPLUGUES

10 anys d’okupació a Kan Kadena

DISSABTE 24 I DIUMENGE 25 - TOT E L DIA - MASIA DE CAN CANALETES

«Protegim la serra de Collserola»

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE - D’11 A 16H A LA PLAÇA UNIVERSITAT

Conductors de TMB en lluita

Estat crític dels presos polítics
Maputxe en vaga de fam 

XILE.- Diversos presos polítics maputxe
porten 42 dies en vaga de fam a la presó
d’Angol, i han entrat en un estat crític de
deteriorament de la seva salut degut a la pèr-
dua d’entre 15 i 20 kilos. El govern xilè, tot i la
gravetat de la situació, no s’ha pronunciat. Els
presoners maputxes demanen la intervenció
del poder executiu per tal que se’ls alliberi,

principalment a través del desprocessament
de les causes. I alhora, també demanen la
retirada inmediata de les forces especials
dels carabiners enplaçats en els seus terri-
toris, així com l’existència d’algún organisme
o persona que faci de mediador entre les
dues parts en conflicte per tal que es doni
una solució definitiva. Contra-Infos 20/11/07

DIMECRES 21 - 17H CONS . DE TREBALL C/SEPÚLVEDA , 148 <M> URGELL

Concentració readmissió SEAT

En llibertat el militant del SRI
Antonio Lago Iglesias pres a Itàlia

TURÍ/ITÀLIA .- El militant del Socorros Rojo
Internacional (SRI), pres a Itàlia des del 10
d’agost per ordre internacional de l’estat
espanyol, va ser jutjat el dilluns 12 a Turí, per
a judicializar la demanda d’extradició a l’es-
tat espanyol. El dimecres 14 a les 15 hores es
va conèixer la sentència: no només no pot
ser extraditat de cap manera a l’estat
espanyol, si no que se’l posa en llibertat per
no tenir cap tipus de delicte pendent, ni a
l’estat espanyol, ni a França ni a Itàlia. Una
vegada més, el tarannà feixista, criminal-
izador, prepotent i mentider de l’estat
espanyol ha quedat al descobert. Va llançar
als quatre vents el dia de la seva detenció
“Capturat el cap d’Internacional dels
GRAPO”. Les acusacions, a més de mentida i

molt greus, no tenien consistència alguna,
perquè dels “delictes” que s’inventaven els
jutges estrella espanyols, tots estaven ja
complerts amb penes per 22 anys de presó
exactament. Però aquesta vegada la mentida
era tan evident, tan grotesca, que els propis
jutges burgesos italians no han tingut altre
remei que impartir una lliçó als seus
colegues espanyols: “no procedeix delicte
algun”. Però Antonio no ha estat l’únic segre-
stat per les lleis feixistes espanyoles-
europees:  estan els 22 militants del PCE(r) i
1 del SRI que queden a la presó en aplicació
de la Llei de Partits, dels lliuraments de poli-
cia a policia, d’extradicions il·legals comeses
contra aquests militants.  

SRI + Contra-Infos 20/11/07

Continua el boicot a Caprabo 
L’HOSPITALET/  BAIX LLOBEGAT.- Tres concentracions aquest dissabte davant d’establiments
Caprabo al barri de Sta. Eulàlia de L’Hospitalet demanen el suport dels veins i veines, i el boicot
a la marca durant la primera quinzena de desembre. A Barcelona i Cornellà s’han relitzat,
també aquest cap de setmana, piquets informatius pels barris solicitant el suport als trebal -
ladors de L’Hospitlet. Aquestes concentracions culminen una intensa setmana d’actes per  tal
d’informar de la situació, com ara repartir fulls informatius, cotxes amb megafonia i contactes
amb les entitats del teixit associatiu de L’Hospitalet. Els treballadors de la secció sindical de la
CNT continuaran per la seva banda amb les concentracions setmanals a les portes del Centre
Logístic de Caprabo i amb les convocatòries de vaga pels torns de cap de setmana fins que no
s’arribi a un acord satisfactori.                                      CNT L’Hospitalet + Contra-Infos 20/11/07


