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Al llarg de la darrera setmana es van tornar a produir diversos enfrontaments entre manifestants francesos i la policia, després que dos joves morissin al xocar la seva moto contra un cotxe de la policia. 

CONTRA-INFOS

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS LLUITES LABORALS

DUES PERSONES RESISTEIXEN E N U N A GALERIA A QUATRE METRES DE PROFUNDITAT DURANT D O S DIES

Desallotjament del CSO Casas Viejas a Sevilla
després d’una forta resistència

Manifestacions, accions arreu i encadenament al pont del V Centenari
Sevilla.- Tot va començar el dijous 29 de
novembre al matí, quan una seixantena d’a -
gents de la policia nacional va irrompre al
CSO Casas Viejas amb una ordre judicial de
desallotjament. Els antiavalots però, es van
topar amb una forta resistència tan dins com
a fora de la casa i el desallotjament es va
acabar, finalment, el divendres 30 a la 1 de la
matinada. Després de diverses concentra-
cions i accions de suport arreu de l’Estat
espanyol, la matinada de dimarts 4, dos
escaladors es van penjar a 120 metres d’al -
tura amb una pancarta al Pont del V
Centenari on encara resistien al tancament
de l’edició. 

Permanència a la galeria
La policia, després de  treure quatre person -
es encadenades, es va trobar amb un forat
excavat a quatre metres de profunditat i

protegit per una porta blindada on hi havia
tres persones. Aquesta galeria havia estat
construït durant un any i destinada a la
resistència contra el desallotjament, amb un
sistema de ventilació paral·lel al d’electrici-
tat. Després que la policia traiés una de les
tres persones, les altres dues, l’Ivan i
l’Agustín, van començar una resistència que
va durar més de 35 hores. 
L’assemblea i els col·lectius del centre social,
amb l’Ivan i l’Agustin sota terra, van
començar un seguit d’accions i convo-
catòries just després del desallotjament.
Una de les primeres accions va ser l’okupació
del centre cívic La Sirena, que es va mantenir
fins la sortida dels dos nois el divendres a la
nit. El mateix divendres, la policia va car-
regar contra una de les manifestacions,
ferint a un total de sis persones. La tensió
durant el dia va augmentar degut al trasllat

d’una excavadora per desallotjar l’Ivan i
l’Agustín. 
Després de vàries hores i de patiment, la
policia va aconseguir penetrar al túnel i
treure les dues persones que, cansades però
amb bon estat de salut, van sortir de comis-
saria en llibertat amb càrrecs.

Manipulació informativa
Els mitjans de comunicació i la policia
nacional han iniciat una campanya de crimi-
nalització contra l’assemblea i els col·lectius
del centre social, vinculant les seves accions
amb ETA. Concretament, la policia ha rela-
cionat la galeria, ara anomenada «zulo», amb
el fet que les persones que l’havien con -
struït, haurien après les tàctiques del grup
armat. Des dels diversos col·lectius han qual -
ificat les declaracions com a «muntatge poli-
cial».                             Contra-Infos 4/12/07 

Desallotgen a quaranta persones i diverses
famílies que okupaven un cortijo a Granada
Cinc famílies es queden sense sostre i sense cap solució des de serveis socials

GRANADA /ANDALUSIA.- Trenta persones van
protestar la nit del 28 de novembre a
l’Ajuntament de Granada després de ser
desallotjades per els agents de la policía
Nacional i Local del cortijo de las
Angustias. Les families van abandonar el
cortijo entre una multitut d’agents, peri -
odistes, cámeres i maquinaria pesada per
iniciar la demolició del cortijo.

Una ordre judicial va permetre a l’ajunta-
ment procedir al desallotjament per iniciar
la reforma que convertirá al cortijo en la
seu del Parc Tecnológic. Durant el desallot-
jament els agents van identificar a 42 per-
sones. Poc després, la Policía va detenir en
un cortijo proper a quatre persones que
vivíen en el cortijo.
L’Ajuntament va reubicar per la tarda a

dues families en un “pis d’emergencia”, pero
altres cinc van quedar exposades al carrer i
a les baixes temperaturaes, ja que cap
hostal els va admetre com clients. La con -
sellera de Benestar Social, Ana López, es
renta les mans amb l’explicació de que els
serveis socials de l’ajuntament busquen lloc
en els diferents albergs de la ciutat com
solució temporal.     Contra-Infos 4/12/07 

2.000 persones es manifesten a Barcelona contra
el tancament d’empreses i els acomiadaments

Sota els lemes de «La Generalitat es ven» i «Readmissió acomiadats»
BARCELONA .- Amb el lema “Prou acomiada -
ments i tancaments, la Generalitat ens ven”, al
voltant de 2000 persones es van manifestar
el 2 de desembre pels carrers de Barcelona en
protesta contra els acomiadaments massius i
els tancaments d’empreses. La mobilització va
començar amb una concentració a les 11 del
matí a la Plaça Sant Jaume on es va lliurar un
escrit dirigit al President de la Generalitat, i va
concloure dues hores després davant el
Parlament de Catalunya, on una delegació va
fer també lliurament d’una carta. Durant el
recorregut es van cridar consignes com ara
“Ni tancaments, ni acomiadaments”,
“Readmissió acomiadats”, “Contra els tanca-
ments, mobilització” i “Els llocs de treball es
defensen lluitant”, juntament amb d’altres
al·lusives a la responsabilitat del govern de la
Generalitat i de la patronal en la situació
actual dels treballadors. Després, al Parc de la
Ciutadella, van realitzar parlaments diversos
representants de les empreses, col·lectius i
organitzacions convocants, per acabar amb
un dinar i un festival reivindicatiu. En l’escrit
dirigit al President de la Generalitat, al qual se
li demana una entrevista, i posteriorment al
Parlament, es denuncia el procés d’acomiada-
ments i tancaments dut a terme “durant el
primer govern de coalició PSC-ERC-ICV/EUiA:
Novalux, Samsung, Autotex, Fisipe...”, i s’expli-
ca la nova amenaça que en aquests moments
pesa sobre centenars de llocs de treball a
Frape, Sysmo i altres empreses, així com la
situació dels treballadors acomiadats de Seat
pendents de readmissió. L’escrit conclou
denunciant que “les coses a Catalunya no van
bé. Mentre les multinacionals i empresaris
s’han enriquit de manera escandalosa, milers

de treballadors han perdut els seus llocs de
treball, les seves famílies han vist trencades
les seves esperances i Catalunya es ressent
per l’avanç de la desertització industrial”, en
un context, a més, que“tampoc és massa
galdós, la precarietat es manté a nivells intol-
erables, les hipoteques asfixien centenars de
milers de treballadors/es, l’accés a l’habitatge
és inassolible per als joves, les infraestruc-
tures que sostenen els serveis públics es
col·lapsen per falta d’inversions a causa de la
imprevisió governamental i la voracitat pri -

vatitzadora”. La manifestació havia estat con-
vocada per l’Assemblea d’acomiadats/es de
Seat, el Comitè d’Empresa de Frape-Behr, tre-
balladors de Mercedes Benz i de Sysmo i ha
comptat amb el suport de l’Assemblea de tre-
balladors d’Empreses en conflicte i la Xarxa
contra els Tancaments i la Precarietat, així
com de diverses organitzacions sindicals
(CGT, CNT, COBAS, IAC, Sindicat Ferroviari,
SU de Metro), socials ipolítiques (Corrent
Roig, En Lluita, LI, Revolta Global...).

Contra-Infos 4/12/07

Els manifestants van començar a caminar des de la plaça Sant Jaume fins al Parlament.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

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

Oficina d’Okupació a l’Espai Obert

ANTIFEIXISME

Sis neonazis amenacen i 
agredeixen tres joves colomencs

«Prou agressions. Ni a Gramenet, ni enlloc!»
GRAMENET DEL BESÒS/BARCELONÈS .- Aquest pas-
sat dissabte dia 24 de novembre tres joves
colomencs van ser amenaçats i agredits per
un grup d’uns 6 neonazis. Els fets van passar
als jardins de Can Sisteré, quan aquests tres
joves restaven tranquils, 6 persones amb el
cap cobert amb cascos de moto, i amb sim-
bologia feixista i espanyolista, van aparèixer
i els van amenaçar esmentant el cas del jove
assassinat fa tres setmanes a mans d’un mil-
itar neonazi a Madrid. Tot seguit els van

agredir, patint diverses contusions, però
havent pogut fugir, tot i ser perseguits. Al
cap d’una estona, quan els neonazis ja
havien marxat, va aparèixer una patrulla de
la Policia Local. Els joves agredits es van
adreçar a ells rebent una resposta passiva, i
justificant els fets amb una festa “antifeix-
ista” que aquella mateixa nit havia organitzat
l’Assemblea de Joves (AJGB) per la seva auto-
gestió.
Comissió Antifeixista 27 de Gener 4/12/07

Atacs nazis a Valladolid
Un local d’una ONG i dos locals gestionats per immigrants
VALLADOLID/C ASTELLA.- Un grup de nazis van
atacar el passat dia 28 de novembre a
Valladolid la seu de la Asociació d’Ajuda a
l’Inmigrant (Asain) i dos locals de ciutadans

extranjers en el carrer Bailarín Vicente
Escudero, del barri de la Circular.
Destrossant els vidres dels locals i pintant
Poder Blanc.                Contra-Infos 4/12/07

A VALÈNCIA I DURANT L A MATEIXA SETMANA D E TRAMITACIÓ DE LA

QÜESTIONADA LLEI SOBRE L A MEMÒRIA HISTÒRICA

El TSJ permet construir damunt
una fossa on hi ha republicans 

València.- La mateixa setmana que es trami -
tava la Llei sobre Memòria Històrica, el TSJ
valencià ha fallat en favor de l’Ajuntament
de València, autoritzant-lo a edificar sobre
les fosses de València on hi ha soterrats més
de 26.000 republicans assassinats.Les fosses
de València no són un acte de revenja fuit
dels primers moments de la repressió post-
guerra, sinó l’expressió d’una veritable
indústria d’extermini de ciutadans i ciu -
tadanes republicans, planificat i realitzat
amb execucions massives quotidianes, que
es van perllongar durant més 6 anys. Per la
seva magnitud i planificació política són
totalment comparables amb els camps d’ex-
termini nazis.Al cementiri de València no hi
només gent de València, sinó gent de
Madrid i del centre de la Península que les
darreres setmanes de la guerra va fugir de
l’Exèrcit franquista amb la intenció
d’exil•liar-se, però que va acabar atrapada a
València. Per tant no hauria de ser una que -
sito d’interès local, sinó un cas d’interès
estatal i internacional. Prova d’això és l’in -
terès demostrat pel Consell d’Europa. La
magnitud del crim que es vol tornar a soter-
rar amb el projecte de l’Ajuntament de
València només és comparable amb el clam-
oròs silenci que totes les institucions han

guardat fins ara respecte al que possible-
ment és el cas més paradigmàtic de la
repressió franquista.La sentència, al donar la
raó a l’Ajuntament de València en la seua
pretensió de construir 1.030 nínxols sobra la
Fossa de la Secció 7a Dreta, permet la
destrucció de les restes de les víctimes del
franquisme soterrades allà, el qual va contra
l’esperit del projecte de la Llei de la
Memòria Històrica (ja aprovada pel Congrés
dels Diputats), que protegeix aquests espais
i legitima les associacions per exercir les
actuacions necessàries en defensa de la
memòria de les víctimes. Igualment enten-
em que va contra allòs disposat per l’anom-
enat Conveni de Ginebra (signat per l’Estat
espanyol), en què es disposa que les víc-
times civils de conflictes armats, tenen dret
a una sepultura a perpetuïtat. El Fòrum per
la Memòria considera que aquesta
Resolució Judicial, juntament amb la con-
strucció de  ‘anomenat ‘macrosantuari’, a un
terreny públic de més de 3.000 metres
quadrats donat per l’Ajuntament de
València, dedicat a les anomenades “víc-
times de la Santa Croada”, porten fins el
límit la discriminació, el greuge i l’afronta a
les víctimes del franquisme i a les seues
famílies.                      Contra-Infos 4/12/07 

LLUITES D’ARREU

Un estudiant saharaui mor 
atropellat per dos cotxes

AGADIR/M ARROC.- L’estudiant saharaui de la
Facultat de Dret de l’Universitat d’Agadir,
Alkoumani Faisal Alhousien,  de 20 anys i
natural de la capital del Sahara Occidental,
El Aaiún, va morir la nit del 26 de novembre,
després de que fos atropellat per dos cotx-
es de forma consecutiva davant de la porta
de la residencia universitaria en la que vivía. 
Segons van relatar els testimonis presen -
cials, el primer vehícle, que no tenía mar-
ques d’identificació, es va donar a la fuga
després de la salvatje agressió paránt-se
posteriorment el segon per comprovar el

resultat fatal de la seva acció. La policía va
acudir al lloc i va desplegar un cordó defen-
siu davant la presencia de grups d’estudiants
saharauis que es van apropar a l’escenari de
l’accident. 
Alkoumani Faisal Alhousien es va mantenir
amb vida mes de vint minuts abans de morir
sense rebre auxili médic.  Els estudiants
saharauis de Marrakech i Rabat van secundar
les protestes ja iniciades pels seus compa-
nys saharauis a Agadir i van anunciar movil-
itzacions. 

Contra-Infos 4/12/07

Aplaçat el judici a La Revoltosa
L’edifici es trobava abandonat des de feia més de 6 anys

EL CLOT/BARCELONA .- La gent de la Revoltosa
ens envia aquest comunicat. “Dijous passat
havia de ser un d’aquest dies negres: ens
volien jutjarjar per okupar un immoble
abandonat des de feia més de 6 anys. Deixat
a la sort de les rates, goteres i l’oblit. El 24 de
setembre vam okupar aquest edifici per
solucionar la manca d’espais politics socials
i culturals al barri i també de vivenda per un
grup de persones. Un mes després vam rebre
la notificació que el jutjat numero 10 de
Barcelona tenia un demanda civil contra els

“ignorados okupantes” amb data de judici
per el 29 de novembre. Els tràmits buro -
cràtics ens han permès aplaçar aquest judici
fins l’11 de febrer. Mentrestant seguim ges-
tionant aquest espai que porta menys d’un
mes obert i que ja s’està convertint en un
espai referent pel nostre barri. Si vols passar
ens trobaràs al carrer Rogent, 82 <M> L1 L2
Clot i si vols pots escriure a
csao_revoltosa@riseup.net  

CSOA Revoltosa 
+ Contra-Infos 4/12/07

Quart aniversari de Cal Suís
ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT .- Fa quatre anys
que un grup de gent de Finestrelles i altres
barris del poble van decidir okupar la masia
de Cal Suís veient la necessitat de donar-li
un ús popular a un edifici buit que l’ajunta-
ment pretenia cedir a una entitat privada i
religiosa. Des de llavors, l’experiència de
l’autogestió ha estat possible i diferents pro -

jectes culturals, socials, reivindicatius, edu-
catius i de vida encol·lectiu han pogut
desenvolupar-se gràcies a ser un espai obert
al poble. Doncs aquest dissabte 1 de desem -
bre va ser la celebració del 4art aniversari de
gestió popular de l’espai i de la seva vida i
color. 

Cal Suís 4/12/07

Pancarta davant l’oficina d’estrangeria on una vintena de persones s’hi van tancar.

Activistes es tanquen a l’oficina
d’estrangers a Madrid

Paral·lelament a una tancada a la parròquia d’Entrevías
MADRID.- El passat 28 de novembre unes 20
persones es  van tancar l’oficina d’extran-
jers del carrer Serrano nº 69. Demanen la
resposta per part del gobern sobre la
situació dels 37 bengalís amagats en una

muntanya de Ceuta. La acció es va fer para-
lelament a una altre tancada, en la que par-
ticipaven ciutadans de Bangladesh, dintre
de la Parroquia de Entrevías.

Contra-Infos 4/12/07

11 treballadors s’enfronten a 3
anys i 6 mesos de presó a Sevilla

Per participar en vagues i piquets a finals del 2003
SEVILLA.- A finals del 2003, CC.OO. Sevilla,
amb la solidaritat del PCE i la JCA va fer
front   a un conflicte laboral generat a l’em -
presa EXTRUPERFIL enquadrada en el sec-
tor metalúrgic. L’origen del mateix va ser el
permanent incumpliment del conveni per
part de la direcció de l’empresa en temes
relacionats amb les condicions laborals
dels i les treballadores a la fábrica. Es van
celebrar assembleas de traballadors que
van donar el suport majoritari a les pro-

postes del Comité d’Empresa. Es van iniciar,
en primer lloc, una serie d’aturades parcials
i, amb posterioritat es van efectuar atu-
rades de 24 hores durant varies setmanes.
Durant aquells dies es van viure episodis de
repressió policial. A petició de la Fiscalía,
avui ens trobem davant una possible con-
demna de tres anys i mig de presó per a 11
treballadors per “delicte contra els trebal-
ladors” per aplicació de l’art. 315.3 del Códi
Penal.                        Contra-Infos 4/12/07

NO A LA LLEI D’ESTRANGERIA



Continuaran les temperatures suaus i l’ambient en general assoleïat. La falca anticiclònica ens abraçarà de ple
amb petites intermitències per les cues de fronts freds que fregaran el Pirineu entre divendres i dissabte i el dil-
luns al vespre. Els vents començaran a girar a la component nord a partir de dimarts. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 5 Dijous 6 Divendres  7 Dissabte 8 Diumenge 9 Dilluns 10 Dimarts 11

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

DISSABTE 15 DE DESEMBRE

11.30H - OFRENA FLORAL - LA TORRASSA - <M> L1 HOSPITALET LLOBREGAT

17.30H - CONCENTRACIÓ - PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

15 anys sense en Pedro Álvarez

ALLIBERAMENTANIMAL

Alliberament de visons a 
Galícia i el País Valencià

ESTAT ESPANYOL.- Un comuinicat enviat per
actvistes i diverses noticies publicades als
mitjans de comunicació fan referència a dos
atacs simultanis contra granges intensives de
visons. Els visons utilitzats per la industria
pelletera son animals salvatges sotmesos a
condicions de confinament brutal amb l’unic
objectiu d’extreure’n la pell per a roba de
luxe. A continuació Reproduim el comunicat
relatiu a l’assalt de la granja de Santiago:
«La nit del 27 al 28 de novembre un grup de
persones vam decidir portar a la pràctica la
nostra postura antiespecista i per l’allibera-
ment animal. Ara és l’època en la que els
propietaris de les presons de visons comen-
cen la massacre. Vam considerar que era
necessari oposar-nos a ella d’una manera
directa i efectiva; amb determinació. Vam
anar a la granja situada a Sionlla (Santiago),
davant del Monte du Gozo, i les vem buidar
completament; totes i cadascuna de les més
de 24 naus que hi havia, alliberant uns
20.000 visons. Desafortunadament els
propietaris de la granja, assedegats de din-
ers, ja havien començat la matança. Ja havien
assassinat almenys mil visons, els havien
arrancat la pell i les havien posat a assecar
deixant-les previament amb serradures.Les
pells van ser trobades (per nosaltres),
llençades a un fanguer, impregnades de
litres i litres d’un liquid roig que vam pensar

que era sang; es va llençar aigua amb una
manguera, i per ultim es va llençar menjar
per a visons per sobre. El resultat fou que les
pells van quedar totalment inservibles.
Estimem que els danys relatius a aquest únic
acte ronden els 60.000 euros.
Els mitjans de comunicació de masses ens
van calificar com ecologistes despres de la
recent ació d’alliberament que el Front
d’Alliberament Animal va realitzar a
Castelló. Des d’aqui volem matitzar que
encara que no ens desagrada el terme en
qüestió, el nostre posicionament ecologista
parteix des d’un rebuig radical a
l’antropocentrisme habitualment manifestat
per les grans ONG’s “ecologistes”. creiem en
l’alliberament animal des d’un punt de vista
respetuós amb el medi ambient del que
formem part. Els visons son animal salvatges,
i nosaltres ens hem limitat a tornar-los al seu
estat natural, d’on mai haurien d’haver estat
arrancats.
El que hem fet ha estat una expressió de les
nostres idees en el món real. Creiem que cap
individuu ha de ser engavbat. I, com es va
advertir en el primer comunicat de l’ALF
repetim un cop mes que aquests tipus d’ac-
cions sols seran erradicades quan l’ultim ani-
mal reprimit sigui lliberat. Fins aquest
moment continuarem endavant.» 

Contra-Infos 4/12/07

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

«Sobre la inconstitucionalitat de
l’expropiació dels pisos buits»

BARCELONA .- Arrel de les falses polèmiques
sobre expropiació de pisos i sobre què és i
constitucional, us fem arribar un extracte del
comunicat de l’assemblea VdeVivenda:
«volem denunciar la falsa polèmica generada
arrel del dictamen del Consell Consultiu en
relació a l’article de la proposta de Llei de
l’habitatge que introdueix l’expropiació de
l’usdefruit dels pisos buits. En cap moment el
dictamen diu que el lloguer forçós de pisos
buits sigui inconstitucional, només apunta
que caldria detallar millor la seva aplicació
per respectar el principi d’igualtat. (...) Ja vam
denunciar en el seu moment que el suposat
article de l’expropiació, el 42.6, no era tal. De
fet, la versió actual d’aquest article a qui ben-
eficia és als propietaris: els hi assegura un
munt de diners públics per a rehabilitar i si un
cop el pis està rehabilitat, no volen o no el
poden vendre, l’administració li fa d’admin-
istrador gratis, li troba llogaters i li entrega
l’import del lloguer íntegre durant 5 anys.
Després d’aquests 5 anys li torna el pis al
propietari en perfectes condicions, i tot
pagat amb diners públics! (...)  En realitat l’ex-
propiació com a tal no la introdueix la nova
llei, perquè ja existeix en les lleis vigents.
D’expropiar, ja s’expropia , quan a l’adminis-
tració i als agents privats els hi convé,sovint
per executar plans urbanístics amb finalitats

especulatives encobertes sota l’excusa d’un
suposat “interès general”. Ara resulta que l’ex-
propiació temporal de l’usdefruit de pisos
buits es considera inconstitucional, i en canvi
no ho és l’expropiació de pisos on hi viu gent,
quan s’aplica per tal de tirar endavant  plans
urbanístics, autopistes i carreteres. Llavors no
s’alcen veus que proclamin la inconstitu-
cionalitat de l’expropiació. (..) Hi ha 452.921
vivendes buides a Catalunya, el que significa
el 13,7% del parc total català. Inconstitucional
és que hi hagi 452.921 habitatges buits a
Catalunya mentres gran part de la població
no pot accedir a un habitatge, o moltes per-
sones que hi accedeixen ho fan hipotecant-se
de per vida, pagant lloguers abusius, amb
cada cop més dificultats per arribar a finals
de mes. Inconstitucional és la vulneració sis-
temàtica de l’article 47 que exhorta a les
administracions públiques a garantir l’accés a
un habitatge i evitar l’especulació.
Inconstitucional es la vulneració sistemàtica
de l’article 33 que supedita la propietat priva-
da a la funció social de la propietat. Partits
polítics i institucions apel•len a la constitu-
cionalitat o inconstitucionalitat només quan
els hi convé en funció dels seus interessos
que cada cop estan més lluny dels interessos
del conjunt de la poblaci.ó.» 
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COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

Neix Ràdio Korneta a Berga
BERGA/ BERGADÀ.- Desrés d’un llarg procés
de gestació, finalment ja està a les ones
Ràdio Korneta. Des de l’Associació Cultural
per l’autogestió de la Informació a l’Alt
Llobregat han sentit la necessitat de crear
un mitjà quotidià de comunicació, que
exerceixi una veritable funció informativa i
que fugi de la manipulació mediàtica. És
doncs un projecte comunicatiu local inde-
pendent, assembleari i autogestionat. El
seu projecte de ràdio no vol estar sotmès a
la lògica dels diners i de la propaganda, i en
canvi sí que vol servir d’altaveu a diferents
col.lectius, persones o associacions que
plantegin una crítica al sistema. En definiti-
va, el projecte té una clara voluntat de

transformació social, impulsant un altre
model comunicatiu perquè la gestió, el
control i la propietat dels espais i fluxos
comunicatius no quedi sempre en mans de
professionals, polítics i propietaris deiver-
sos dels mitjans. La ràdio lliure pot sinto-
nitzar-se als municipis de Berga, Gironella,
Avià, Colònia Rosal entre d’altres al 90.7.
Apartat de correus número 16, 08600
BERGA Telèfon: 93 821 65 92 
Correu electrònic: 
radiokorneta@berguedallibertari.org  
Web: http://berguedallibertari.org/
radiokorneta
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LLUITES ANTIPATRIARCALS

Boicot a diesel per sexisme
BARCELONA.- La marca de roba Diesel utilitza
el format dels anuncis de contactes i les
nines inflables per promocionar els seus
productes, per lo que es permet fer apolo -
gia de la objetivització i del comerç del cos
de les dones. Por aquesta raó i per tal
infamia G.R.A.P.A. crida a l’acció i manifesta
que: «La indústria comercia amb el cos i la
imatge de les dones, sent els homes els prin-
cipals consumidors de pornografia i prosti-
tució tant femenina com masculina i per
tant responsables, tant els consumidors
com la industria, de la objectivització i
denostació del cos femeni com mercancia .

Diem NO a una moda que ofega a les dones,
que comprimeix els seus cossos, que les
obliga a ser un model absurd i inexistent, o
que sols existeix en la ment de qui la dis-
enya. Som moltes, diverses i lliures no una
nina de plástic atrapada en el aparador del
patriarcat. Les empreses textils, dirigides
majoritariament per homes, exploten a les
dones no sols en la fabricació de les pren-
des, sino com consumidores de uns pro -
ductes que obvien la nostra realitat. No con-
tents amb aixó, utilitzen i banalitzen la
imatge de les dones com eina de venda.»
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Cartell enganxat a l’aparador d’una botiga Diesel de Barcelona en l’acció de GRAPA.
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