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Des del col·lectiu Zitzània presentem aquest nou disseny del butlletí en relació a la celebració dels 500.
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LA VAGA VA TENIR LLOC L’ESTIU DEL 2006

Les sancions als treballadors deLes sancions als treballadors de
la vaga d’Iberia són improcedentsla vaga d’Iberia són improcedents

EL PRAT/  BAIX L LOBREGAT.- La titular
del  jut jat  social  nº  13 de
Barcelona ha declarat
« improcedents»  les  sancions
d’ocupació i  sou que va imposar
Iber ia a 21 t rebal ladors per
abandonament dels seus l locs
de treball, i  per participar en la
invasió de les pistes de l’aeroport
barceloní el 28 de juliol de 2006.
En la seva sentència, la jutgessa
considera que les proves apor -
tades per l’empresa, entre el les
un vídeo d’Antena 3, no acred -
i ten que e l s  t rebal ladors  par-
ticipessin en la invasió de les
pistes arran d’un confl icte labo-
ral a l’aeroport barceloní. L’únic
document provatori ,  diu la sen -
tència judicial ,  presentat per
l’empresa era el vídeo (de la
cadena televis iva Antena 3) ,
però no va aportar com a test i -
moni  a l  que ho va e laborar
«perquè reconegui les circum -
stàncies i  el l loc on es van pren -
dre les imatges».  Afegix que la
prova per icial  d’estudis
fis ionòmics només troba simil ituds
amb alguns dels t rebal ladors i
que diversos d’ells no han estat
reconeguts en les imatges. 

A3 i l’incompliment de normes
Aclareix la jutge en la seva fallada
que Antena 3 va prendre les imat -
ges de la invasió de les pistes del
aeroport barceloní incomplint les
normes imposades per AENA i sim -
ilars, les quals regeixen en tots els
aeroports del món i sense la pre -
ceptiva autorització per part de
les autoritats de l’aeroport. Els tre-
balladors, atenint-se a aquestes
circumstàncies, van tractar que el
vídeo no constés com prova però
finalment va ser admesa per la
jutge, encara que en la seva falla -
da indica que una vegada
establerta la irrelevància de la
prova (el vídeo), “no produeix a
cap efecte entrar a valorar
l’al·legació de la part actora”.
L’únic treballador que va ser
reconegut en les imatges del
vídeo va ser un membre del
comitè d’empresa, però no s’ha
pogut demostrar en quin lloc de
l’aeroport es trobava. La majoria
dels treballadors van ser san -
cionats per Iberia amb 45 dies de
suspensió d’ocupació i sou, men-
tre que la resta ho va ser amb 60
dies d’ocupació i sou. 

La Haine + Contra-Infos 29/01/07.
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Okupació i Centres Socials

Perill de desallotjament pelPerill de desallotjament pel
centre social La Muertecentre social La Muerte

ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1R - <M> PLAÇA DE SANTS

Oficina d’Okupació tots els dimarts

GRÀCIA.- Des de La Muerte ens fan
arr ibar aquest comunicat: «Us
escrivim des del local expropiat
“La Muerte”, situat al nº 31 del
carrer Congost, a la Vi la de
Gràcia”. Aquest espai, autònom i
autogestionat amb 5 anys de
vida, vol ser desallotjat el proper 4
de febrer pels seus propietaris
que, un cop van rebre en herèn-
cia aquesta hisenda, reclamen
allò que la llei els otorga. Volem
denunciar publicament la
hipocresia d’aquests, que a més
a més de tenir abandonada la
f inca durant un munt d’anys
diuen que em provocat destro -
ces dins d’ella res més llunyà de la
realitat, donat que aquesta finca
es trobava en una situació de
total desús i  en un estat
deplorable..  Després de molts
anys de treball, hem convertit
aquest espai en una realitat que
dóna cabuda a molts projectes i
inquietuds de persones del barri i
a infinitat de projectes socials
(menjadors i  sopadors vegans
diaris, xerrades i projeccions de
video, tallers de combinació d’al -
iments,, tallers de plantes cura-
tives,, de costura, massatges,
teràpies anti-psiquiatria, música

independent bibl ioteca,dis-
tribuidores, solidaritat amb com -
panys i companyes represaliades,
etc.) i tot això sense cap tipus
d’ànim de lucre. Gràcies a tots i
totes les que vau posar i poseu la
vostra suor per amor a l ’art !
Malauradament sempre hem
sabut que algun dia això suc -
ceïr ia, que ens desl lotjarien,
donat que el sistema juddicial
protegeix la propietat davant el
dret a l’habitatge o a l’ús públic
d’espais en desús, però potser
aquesta costum nostra de somiar,
crear compartir, lluitar... ens fa
afrontar amb més enteresa aque -
stes batalles. És per això que fem
una crida a tots i totes aquelles
que vulguin solidaritzar-se, no
només amb nosaltres sinó amb
aquesta idea, és a dir: la de
donar dignitat a la vida de les
persones oprimides davan l’abús
d’especuladors/es i
poderosos/es. No volem uns casa
per nosaltres sinó el fi de l’espec -
ulació salvatge, de la despenal -
ització de l’okupació i  de la
impunitat que converteix les nos-
tres vides en una lenta agonia.»

Ass. de La Muerte 
+ Contra-Infos 29/1/08

ANIMAT ACTE DURANT TOT EL DIA DAVANT DE L’AUDIÈNCIA

Vist per sentència el judiciVist per sentència el judici
contra el CSA Can Vies contra el CSA Can Vies 

Matí d’actuacions i més de 300 persones en suport

B ARCELONA. - Dijous 25 va
quedar vist per sentència el
judici civil contra el CSA Can
Vies per la demanda inter-
posada per Transports
Metropolitans de Barcelona.
Van ser prop de 6 hores les
que la quinzena de col·lec-
tius que s’havien personat
com a part del centre social
va haver d’estar dins de
l’Audiència. Les sensacions a
la sortida, tant dels assistents
com dels propis advocats,
eren força positives i ara
només queda esperar que es
converteixin en una realitat
contra els plans especulatius
de TMB. La jornada va iniciar-
se cap a les 7 del matí quan
una cinquantena de person-
es van començar a preparar
l’acte-concentració que
havia de desenvolupar-se
durant tot el matí. Muntatge
de paradetes informatives,
un camió sound system i una
ràdio alternativa des del barri
de Sants que va sonar tot el
dia en directe.
A quarts de 9 els bastoners

de Sants iniciaven l’acte i el
seguien parlaments de la
Plataforma de Suport a Can
Vies, de membres del comité
d’empresa de TMB i de
l’Assemblea de Can Vies; just
a l’acabar Ràdio Can Vies
començava el seu programa
especial “Aturem la deman-
da, Can Vies és del barri” en
el que hi va haver-hi actua-
cions musicals, teatrals,
entrevistes i prop d’una cuar-
antena de comunicats de
suport de col·lectius d’arreu,
amb la presència tot el matí
de prop de 300 persones. 
Al migdia va haver-hi una
exquisita fideuà, gentilesa de
la Txirivita, i cap a quarts de 5
va sortir la gent que havia
passat el matí a dins de
l’Audiència. 
El judici va quedar vist per
sentència. Des de l’assem-
blea del centre social i els
col·lectius en suport a Can
Vies han anunciat que es
pronunciaran un cop
aparegui la resolució.
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BARCELONA.- Comunicat dels tre-
balladors de SEAT: «Després de
dos anys de lluita i resistència,
en el qual s'ha forçat a l'em-
presa el reingrés de més de 250
companys/es sobre els 660 ini-
cials, els acomiadats de SEAT
hem decidit iniciar una vaga
de fam indefinida. En el marc
de l'Assemblea de Moviments
Socials celebrada ahir 26 de

gener en l'Aula Magna de la
Universitat de Barcelona
després de finalitzar el Forum
Social Català (FSCat), un
membre de l'Assemblea
d'Acomiadats de SEAT ha inter-
vingut en el Ple de l'Assemblea
per anunciar l'inici d'una Vaga
de Fam Indefinida a partir de
principis de febrer del 2008 per
l'objectiu del reingrés de tots
els acomiadats/as als quals
l'Empresa ha comunicat per
Burofax la seva No incorpo-
ració definitiva. La direcció de
SEAT després de finalitzar el ter-
mini del Pla Social de l'Acord
“d'acomiadaments» ha comu-
nicat fa pocs dies a 66 acomi-
adats/as la no reincorporació
definitiva a l'empresa, mentre
30 companys amb sentència
de nul·litat segueixen al carrer
a l'espera del recurs presentat
per SEAT en el Suprem.

La direcció de SEAT perd el
primer recurs davant el tribunal
La Sala Social del Tribunal
Suprem, en sentència de 27
del 12 de 2007, desestima el
recurs de cassació per a unifi-
cació de doctrina interposat
per SEAT. Amb la sentència del
Tribunal Suprem queda com-
provat de manera definitiva
que la direcció de SEAT va
actuar vulnerant drets fona-
mentals dels treballadors en
l'aplicació de l'Acord d'acomi-
adaments de 16 de desembre
de 2005. Ara es resta a l’espera
dels recursos interposats per
l'Empresa i que afecten a un
total de 33 persones. 
Assemblea acomiadats/as de

SEAT + Contra-Infos 29/1/08

L’agendaL’agenda

PREVISTA PEL PROPER 9 DE FEBRER

Suspesa la marxa en suport al 4F

DIMECRES 30 GENER - 10H DAVANT DELS JUTJATS D’ESPLUGUES

Esmorzar en solidaritat amb els
encausats del Pla Caufec

DIJOUS 31 GENER -9 H PSSG LLUÍS COMPANYS- <M>ARC DE TRIOMF

Concentració en solidaritat jove 4F

DISSABTE 2 DE FEBRER - TOT EL DIA - PLAÇA VIRREINA - GRÀCIA

Jornada portes obertes La Muerte
DILLUNS 4 DE FEBRER - C/CONGOST, 31 - <M> FONTANA

Esmorzar contra el desallotjament

www.sindominio.net/zitzania
zitzania@sindominio.net

93.530.68.76 (dimarts)

Dijous 31

DImecres 30

Divendres1

DIssabte 2

Diumenge 3

Dilluns 4

El tempsEl temps

Dimarts 5

MÉS DE 3.000 PERSONES HAN ASSISTIT AL FÒRUM

El Fòrum Social acabaEl Fòrum Social acaba
amb noves mobilitzacionsamb noves mobilitzacions
Alta participació a tots els tallers durant els dos dies

BARCELONA.- Diumenge dia 27
va finalitzar el Fòrum Social
Català (FSCat) amb una mul-
titudinària manifestació pels
carrers de la ciutat. «Volem
un país on la pobresa, l’e-
speculació i la precarietat
desaparegui de les nostres
vides. Exigim el manteniment i
millora de les pensions
públiques. Lluitem perquè el
dret a uns ingressos que per-
metin viure, a una ocupació
estable i a un salari digne
siguin una realitat i no simples
declaracions dels governs de
torn.» Aquestes són algunes
de les demandes que s’han
recollit en una declaració
conjunta i que aquest cap de
setmana s’han sentit a l’edifi-
ci històric de la Universitat de
Barcelona, on més de 3.000
persones de 200 entitats i

moviments socials diferents
s’han donat cita al primer
Fòrum Social Català (FSCat).
Durant tres dies, els partici-
pants han posat sobre la
taula problemàtiques locals i
també globals, però sobretot,
han explicat les seves alterna-
tives per fer front a aquestes
qüestions. Divendres a les set
de la tarda començaven els
tallers i xerrades amb dotze
activitats alhora que trac-
taven temes molt diferents
però que afecten a tothom:
el decreixement, la femi-
nització de la pobresa, les
propostes per practicar un
consum conscient, la desmili-
tarització de l’educació i la
política de canviar deute per
educació, entre d’altres. 

Fòrum Social Català
+ Contra-Infos 29/1/07

Fòrum Social Català

La manifestació del Fòrum Social va aglutinar 3.000 persones

Lluites contra el patriarcat

Accions de sabotatge contraAccions de sabotatge contra
múltiples esglésies de Barcelona múltiples esglésies de Barcelona 

BARCELONA.- La passada mati-
nada del 27 de Febrer es van
sabotejar tres esglèsies de Sant
Andreu de Palomar, una del
Clot-Camp de l'Arpa i una de
Trinitat Vella; els seus panys han
estat siliconats i els seus murs
encartellats i pintats amb l'ob-
jectiu d'assenyalar l'Esglèsia
com un dels artífex de l'última
ofensiva feixista i patriarcal
contra els nostres cossos.

L'Esglèsia, grups ultradretans
com e-cristians o pro-Vida, aixi
com tota la misèria patriarcal
que està dirigint aquest atac
polític i judicial contra l'avorta-
ment i la llibertat de les dones
es poden considerar en el punt
de mira de la nostra ira.
¡Visca la rabia feminista! ¡Visca
l'acció directa!. Nosaltres
parim, nosaltres decidim!
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Lluites laborals

EXIGIRAN EL REINGRÉS DE TOTS ELS ACOMIADATS

Treballadors de SEAT iniciaranTreballadors de SEAT iniciaran
una vaga de fam indefindauna vaga de fam indefinda


