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Dimecres 20 farà cinc anys del tancament del diari basc Egunkaria. A Barcelona ce celebrarà una concentració a les 20h a la plaça Sant Jaume. 
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SEAT VOL REINCORPORAR NOMÉS A ALGUNS DELS ACOMIADATS

La vaga de fam dels dos treballadorsLa vaga de fam dels dos treballadors
acomiadats de SEAT ja du 16 diesacomiadats de SEAT ja du 16 dies

ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1R - <M> PLAÇA D E SANTS - A PARTIR DE LES 18H

Oficina d’Okupació tots els dimarts

BARCELONA.- Aquest dilluns 18 de
febrer va tenir lloc una reunió
entre la direcció de Seat, amb
Erich Schmitt com a president
de l'empresa, amb Erich
Schmitt com a president de
l’empresa, i dirigents d’UGT i
CCOO (que davant l’evident
la pressió dels treballadors i la
solidaritat rebuda han hagut
de moure fitxa) on es compro-
metien a reconsiderar, encara
que parcialment, la seva neg-
ativa a reincorporar als acomi-
adats pendents de reingrés. Els
vaguistes han fet públic un
comunicat on diuen que: «La
vaga de fam juntament amb
l’aturada del 6 de febrer i la sol-

idaritat rebuda durant aquest
dies a aconseguit els primers
resultats...” però a falta de cap
acord per escrit que garantitzi
els reingrés de tots els acomia-
dats, sense exclusions, han
decidit continuar amb la vaga
de fam i les mobilitzacions, així
com diferents aturades en la
producció durant els tres torns.
Segons diuen: «És del tot inad-
misible i una greu agressió a la
legalitat tolerar que la direcció
d’empresa penalitzi a aquells
treballadors que fent ús dels
seus drets ciutadants van
recórrer als tribunals, encara
que les seves demandes foren
desestimades. El Pla Social que

acompanya a l’ERO de
decembre de 2005 en cap cas
estableix la condició de no
recórrer al jutjat de lo social per
ser reingressat, sinó l’acord
hagués estat il.legal. Tambñe
cal recordar que el passat
dijous dia 14 un dels tres
vaguistes fou traslladat a
l’Hospital de la Vall d’Hebron
on li van diagnosticar una
hipoglucemia i li van recoma-
nar que abandonés la vaga. El
treballador de 60 anys d’edat
va decidir fer cas als metges
mentre animava als altres 2
companys a continuar amb la
lluita.        Vaguistes de SEAT + 
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No al TAVOkupació i centres socials

Noves vagues de conductors Noves vagues de conductors 
d'autobusos de TMB el 3 i 7 de marçd'autobusos de TMB el 3 i 7 de març

BARCELONA.- El dimarts 12, els
conductors/es reunits en
Assemblea han decidit convo-
car vaga per la setmana del 3
al 7 de març, i cada dijous a
partir d’aquesta data.  Entre un
85% i un 90% de la plantilla va
secundar l’aturada i uns 1200
conductors/es es van ajuntar

deixant petit el local on s’havia
de realitzar la reunió. Per aque-
st motiu, l’assemblea es va fer
al carrer, a la Via Laietana. Un
cop finalitzada l’assemblea, els
conductors van anar cap a la
Plaça Sant Jaume, on l’ajunta-
ment de Barcelona feia una jor-
nada de portes obertes, però

no van poder entrar perquè no
els van deixar passar de la
porta. Desprès d’aquest fet, els
conductors van anar cap a la
Ronda Litoral, on els mossos
d’esquadra van carregar i van
ferir a 3 conductors, un d’ells al
cap. 

CGT + Contra-Infos 19/2/08

«El local expropiat «El local expropiat 
La Muerte tindrà un preu»La Muerte tindrà un preu»

GRÀCIA/ BARCELONA.- El passat
dimecres 13 de febrer va ser
desallotjat el local expropiat
La Muerte. A quarts de set del
matí, vàries dotacions dels
antidisturbis de la Guàrdia
Urbana van fer acte de
presència i van enfonsar la
porta a cops de mall. En
aquells moments hi havien
dues persones a l'interior, que
van ser identificades però no
detingudes. 

Mani i accions de protesta
Cap a les 8 del vespre d'aque-
lla mateixa tarda hi va haver
una manifestació d'unes 300

persones que va recorrer els
carrers del barri, va penjar
pancartes a les places i va
encartellar les parets amb la
frase "La Muerte tindrà un
preu". Durant la nit de dime-
cres a dijous va ser incendia-
da una excavadora a les
obres que s'estan fent al solar
on hi havia la casa okupada
La Dinamo. També es va tirar
pintura a l'edifici de nova con-
strucció a on abans hi havia el
Susto i el Susutillo, que cal
recordar que tot i ser patri-
omoni històric va ser enderro-
cada fa uns anys.

Contra-Infos 19/2/08

Volen seguir desallotjantVolen seguir desallotjant
al Forat de la Vergonyaal Forat de la Vergonya

C IUTAT VELLA/BARCELONA.- Els jut -
jats 8 i 34 del civil van dictar
per  aquest diVendres 22 de
Febrer, el desauci dels pisos de
Jaume Giralt, 7 al Forat de la
Vergonya. Son pisos que es
van ocupar fa un any i mig, en
el Casc Antic de Barcelona.
Gent amb necesitat de vivien-
da van ocupar aquests pisos

en una finca de propietat de
la familia Girbau. En aquesta
finca, la familia está fent mob-
bing als seus inquilins des de fa
molt de temps. 
El proper divendres 22 de febr-
er hi ha una concentració a
les 9 del matí al c/Jaume
Giralt, 7 

Contra-Infos 19/2/08

«L'AVE «L'AVE 
arribarà,arribarà,

BarcelonaBarcelona
és un nyap»és un nyap»
SANT/BARCELONA.- «Davant la
imminent arribada i inaugu-
ració de l'AVE des de la
Plataforma pel Soterrament
de les Vies i contra el Pla de
l'Estació de Sants entenem
que això no comportarà la fi
de les molèsties pel veïnat
(sorolls, pols, carrers tancats,
incomunicació, etc). La con-
strucció de l'AVE és el model
de com no s'han de fer les
coses que afecten a tota la
ciutadania. La nostra ciutat
està sotmesa a un reguitzell de
projectes de transformació dis-
senyats i elaborats d'esquena
a les necessitats i els interessos
dels ciutadans. Nosaltres
estem convençuts de que la
manera de fer les coses que
ens afecten a tots s'han de fer
d'una altra manera i us convi-
dem a participar a una
Concentració a la Plaça de
Sants el dia 20 de febrer de
2008 a les 19:30 hores, vestits
de dol i amb espelmes i
xiulets.»     Contra-Infos 19/2/08



Els mossos van agredir conductors de TMB a la Ronda Litoral.

Lluites contra el patriarcat

Campanya pel dret a Campanya pel dret a 
l'avortament lliure i gratuïtl'avortament lliure i gratuït
BARCELONA.- «Davant la recent
ofensiva dels mal anomenats
grups "pro-vida" (grups anti-
elecció) en contra l'avorta-
ment, torna a estar a l'ordre del
dia un problema latent des de
fa 30 anys: el dret de les dones
a decidir sobre el seu propi cos.
L'avortament és a l'Estat
espanyol un delicte al codi
penal, i només està permès en
tres casos: malformació del
fetus (abans de les 24 set-
manes de gestació), violació
(12 setmanes) o perill per la
salut física o psíquica de la
mare. Això posa als i les metges
en una situació d'indefenssió
davant la llei i impedeix a les
dones avortar sense donar
explicacions a ningú i empara-
nt-se amb la llibertat de decis-
sió sobre què fer amb el seu
propi cos. Per això i una llarga
llista de motius més, s'està fent
a tot l'Estat espanyol una cam-
panya d'autoinculpacions, en
què les dones declaren públi-
cament haver avortat i homes
i dones d'haver acompanyat a
una dona a avortar. Es tracta
de treure el tema de "lo privat
a lo públic", de posar llum i
esclarir dubtes sobre el tema i
exigir un avoratment lliure i
gratuït. A Barcelona les autoin-
culpacions es presentaran als
jutjats de Lluís Companys el
dijous 28 de febrer a les 12 del
migdia. Encara ens queda,
doncs, més d'una setmana per
recollir el màxim d'autoinculpa-
cions que poguem. Proposem
que el cap de setmana del 23-
24 de febrer cadascuna posi
una paradeta al seu barri, per
fer visibilització de la campa-
nya i recollir més autoinculpa-

cions. Us podeu baixar els dos
formularis i textos explicatius de
la web de Ca la dona,
www.caladona.org. 
Assemblea de dones
autònomes per una avorta-
ment lliure i gratuït, som un
espai de dones itinerant de
debat i acció en pro de l'avor-
tament. Ens reunim cada dijous
a la tarda a La Revoltosa.» 

Concentració a Terrassa
D'altra banda, el passat diss-
abte 16 de febrer es va fer una
concentració a la Plaça Vella
de Terrassa convocada pels
grups feministes de la ciutat
(Casal de la Dona, Dones del
Sac i Biterna). Aquesta con-
centració va ser convocada
davant la creixent criminal-
ització i persecució a què
s'està sotmetent a les dones
que han avortat. A les 19h van
muntar la taula on es recollien
les autoinculpacions i es va
penjar la expo i les pancartes.
En aquest moment van tenir
lloc les primeres agressions ver-
bals per part de la gent que
entrava a l'església provocant
tensió. A les 20h es va llegir el
manifest i es va fer una acció a
la catedral que va derivar en
més agressions verbals i insults
que van evidenciar un cop
més la seva actitud feixista,
sexista i ultraconservadora.
La concentració va acabar
sense més incidents i es valora
molt positivament tant la vari-
etat i diversitat de les assistents
com pel transcurs de la con-
centració i l'acció.
Ass. de dones autònomes per
una avortament lliure i gratuït +
Contra-Infos 19/2/08

Desallotjament policial iDesallotjament policial i
reokupació a Bilbao reokupació a Bilbao 

BILBO.- Dilluns 18 de febrer es va
produir el desallotjament del
gaztetxe Zazpikatu situat al cas
antic de Bilbo. A primera hora
van aparèixer 4 cotxes policials
acompanyats de tres persones
dels jutjats, que com que no hi
havia ningú a l'interior van pro-
cedir a ejecutar l'ordre que
portaven i canviar el pany del
gaztetxe. Zazpikatu s'havia
okupat el 13 de gener d'aque-
st any i tenia dos processos
oberts, un penal i un altre de
desnonament contra els antics
llogaters. Podria ser que mit-
jançant aquest últim procés es

produís el desallotjament de
dilluns. A mig matí es va con-
centrar bastanta gent davant
el gaztetxe i inclús una persona
el va reokupar, però els
bombers van esbotzar la porta
i la van treure fora. Abans d'a-
bandonar la zona la policia va
carregar contra la gent con-
centrada pero no hi van
haver-hi detencions. Per la
tarde va haver-hi una mani-
festació en protesta pels car-
rers de la ciutat que va acabar
amb la reokupació del
gaztetxe Zazpikatu, 

Contra-Infos 19/2/08

La desallotjada TorretaLa desallotjada Torreta
haurà de pagar 5.000 euroshaurà de pagar 5.000 euros
SANTS/BARCELONA.- «La justícia
cega ens ha seguit la pista
durant cinc anys i ara ens fan
pagar les costes del judici de la
propietat que equival a la
módica suma de 5.000 euros.
Els propietaris s'han forrat amb
la venda del solar i en fan

pagar a nosaltres aquesta mis-
erable suma per les seves butx-
aques farcides de diners. Per
tot això hem organitzat un
sopar el dia 23 de Febrer al
Centre Social de Sants i Una
festa el dia 12 d'Abril al Ger a
Ribes».             La Torreta 19/2/08 

Antifeixisme

Dos joves agredits perDos joves agredits per
un grup d'estètica skinun grup d'estètica skin

MOLINS.- El 2 de febrer durant la
celebració de la  fira de la can-
delera dos joves molinencs van
ser agredits per un grup
d'estètica skin “aparentment”
antifas. La primera agressió es
va produir quan davant del
CSO L’Eskondite van golpejar,
amb una ampolla, tres cops al
cap a un xaval que estaba de
festa, fet que va provocar l'a-
parició dels mossos d'esquadra
i el tancament aquella nit del

CSO. La segona agressió es va
produir just desprès del tanca-
ment preventiu i fou uns carrers
més enllà, quan el mateix gru-
pet glopejar sense motiu
aparent a un altre xaval, provo-
cant-li greus contusions a la
cama a les costelles i al
nas.Aquest fets fan pensar que
aquestes agressions no poden
ser comuns, des de L’Escondite
fem una crida a que això no
passi.           Contra-Infos 19/2/08

Llibertat Núria Pòrtulas

A 1 ANYS DE LA SEVA DETENCIÓ I EMPRESONAMENT

Manifestació per l'arxiu delManifestació per l'arxiu del
cas de la Núria Pòrtulascas de la Núria Pòrtulas

GIRONA.- Aquest dissabte 10 de
febrer es va realitzar la con-
centració a Girona per a
reclamar l'arxiu del cas de la
Núria Portules. Aquests dies ha
fet un any de l'inici d'aquest
muntatge policial i encara no
ha estat resolt tal com s'es-
pera; amb l'arxivament defini-
tiu del cas i la dimissió dels
responsables polítics d'aquest
escandalós acte de repressió
política.
La concentració hi van assistir
unes dues centes persones
que al cap d'una estona van
sortir en manifestació cap als
carrers de la ciutat. La mani-
festació va acabar davant la
seu d'ICV-EUiA recordant un
cop més els actuals respons-
ables directes de tot aquest
muntatge policial i de la crimi-
nalització que viuen els movi -
ments socials.
Es va llegir el manifest davant
la subdelegació del govern

espanyol i davant la seu
d'ICV-EUiA. L'acte es va
desconvocar a les nou del
vespre, dues hores després de
començar la protesta.
A l'inici de la concentració es
van practicar identificacions
policials a diversos dels assis-
tents i a la nit van detenir en
Miquel Portules per insults a
l'autoritat. Va ser posat en llib-
ertat la mateixa matinada.
Dijous passat, 7 de febrer de
2008, va fer un any de la
detenció de la Núria Pórtulas
per part de l’Audiència
Nacional. Un empresonament
que va generar mobilitzacions
arreu, sobretot a les comar-
ques gironines i amb mani-
festacions setmanals a Girona.
Després de passar 4 mesos a
la presó, el jutge de
l'Audiència Nacional, Juan
Del Olmo, va decretar la lliber-
tat sota fiança de la Núria. 

Contra-Infos 19/2/08



L’agendaL’agenda
DIMECRES 20 DE FEBRER

08.30 C ONCENTRACIÓ AL VESTÍBUL DE L’ESTACIÓ DE SANTS

19:30 CONCENTRACIÓ - PLAÇA D E SANTS
( VESTITS DE DOL I AMB ESPELMES I XIULETS)

Malvinguda de l’AVE a Barcelona

DIMECRES 20 DE FEBRER - 19H PLAÇA D’ESPLUGUES LLOBREGAT

«Ens preocupa la democràcia»
DIMECRES 20 DE FEBRER - 20H PLAÇA SANT JAUME

Concentració en solidaritat amb
l’Egunkaria
DIJOUS 21 D E FEBRER -  20H SEU DEL PSC C/ DELS ÀNGELS

Concentració en solidaritat amb
Euskal Herria
DISSABTE 23 DE FEBRER 17:30H - PLAÇA UNIVERSITAT

Manifestació en defensa dels drets de
les persones immigrants

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Espai Obert
www.sindominio.net/zitzania 

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimarts)

Dijous 21

DImecres 20

Divendres 22

DIssabte 23

Diumenge 24

Dilluns 25

El tempsEl temps

Dimarts 12

Presos i preses en lluita

Una concentració denunciaUna concentració denuncia
la criminalització al Ravalla criminalització al Raval

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- El passat
17 de febrer, prop de 300 per-
sones s van concentrar a les 17h
a la Rambla del Raval per
oposar-se a la criminalització i
acusació de les 14 persones
detingudes fa unes setmanes al
carrer Hospital del barri del
Raval. La concentració, convo-
cada per la comunitat paquis-
taní del Raval i familiars dels
detinguts, va recorrer els carrers
del Raval amb suport dels veïns
i veines que tancaven els com-
erços en senyal de solidaritat i
cridant consignes com “dere-
chos, dignidad, justicia y traba-

jo para todos y todas”; “todos y
todas somos immigrantes”; “ter-
rorismo no, jusicia sí” entre d'al-
tres... Durant la concentració
van assistir força mitjans de
comunicació com tv3, tve i
radio 4; i els familiars dels
detinguts van parlar davant
dels mitjans mostrant la seva
indignació i demanant la pre-
sumpció d'innocència de qual-
sevol persona immigrant i l'aixe-
cament del secret de sumari
entre altres aspectes. A hores
d'ara 10 dels 14 detinguts con-
tinuen tancats sota la llei antiter-
rorista.        Contra-Infos 19/2/08

Alliberament animal

Fina García Aranburu surt de la presóFina García Aranburu surt de la presó
MADRID.- El passat dia 12 de
febrer al capvespre va sortir
de la presó d'Alcalá-Meco la
presa comunista Fina García
Aranburu, posant així fi al seg-
rest que l'Audiència Nacional i
el Ministeri de l'Interior mante-
nien contra la seva persona
des d'abril de l'any 2006.
Detinguda el 1983 Fina va
estar presa 20 anys per la seva
militància  als GRAPO. Després
de la seva posada en llibertat,

es va tornar a incorporar a la
lluita política, passant a la
clandestinitat com a militant
del PCE(r). Va ser detinguda
l'any 2002 a París i jutjada a
França. Un cop complerta la
condemna al país gal,va ser
il·legalment extraditada a
l'Estat Espanyol, on no tenia
cap causa pendent, i amb l'a -
greujant de trobar-se la seva
salut del tot deteriorada. La
militant del PCE(r) ha hagut de

patir vuit seriosos problemes
cardíacs en quinze mesos,
amb problemes ja repetits en
un dels ventricles del cor i una
baixada de defenses general
que han pogut exterminar-la a
la presó, perquè els equips
mèdics de la presó de Meco
cedissin i admetessin que cor-
ria un seriós risc de mort si con-
tinuava més temps en règim
penitenciari.

SRI + Contra Infos  19/02/08

Acció contraAcció contra
experimentsexperiments
amb animalsamb animals

BARCELONA.- El passat 8 de febr-
er van omplir de pintades
com "obriu les gàbies" o "allib-
erament animal ara" l'entrada
de la Facultat de Biologia de
la Universitat de Barcelona,
llençant també algunes
bombes de pintura vermella
en llocs ben visibles.
Emmarquem aquesta modes-
ta acció en les jornades de
lluita contra l'experimentació
animal.    Contra-Infos 19/2/08

Repressió policial

Suport a enSuport a en
CarlosCarlos

ESTAT ESPANYOL.-En Carlos és un
noi de Galícia, conegut per
molts de nosaltres. Molts hem
sigut els que hem compartit oci
i militància amb aquest gallec,
que va estar vivint a Catalunya
una bona temporada. De
caràcter afable i sempre dis-
posat a ajudar els altres, en
Carlos va arribar a Catalunya,
disposat a implicar-se i a com-
partir les nostres lluites, alhora
que ens feia partícep de les
seves. El comitè neix amb la
voluntat de donar suport polític
i també personal a en Carlos,
militant de col·lectius de suport
a presos,el passat 23 de gener
va ser detingut a A Corunya i
empresonat a Madrid. El
comitè te un correu per poder
contactar amb nosaltres
(comitesuportcarlos@kasalet.o
rg ).

Comitè de Suport a en Carlos
+ Contra-Infos 19/2/08

Lluites estudiantils

Multitudinària marxa perMultitudinària marxa per
fer front a la LECfer front a la LEC

Barcelona.- Més de 60.000 tre-
balladors i treballadores de
l'ensenyament, juntament amb
estudiants i pares i mares de
l'ensenyament públic, es van
manifestar dijous passat dia 14
pel centre de Barcelona. La
vaga, seguida massivament
pel professorat, i la mani-
festació mostren l'amplíssim
rebuig contra el projecte pri-
vatitzador, jerarquitzador i
desregulador de l'ensenya-
ment públic que el Tripartit vol
tirar endavant. Moltíssimes pan-
cartes de sindicats d'en-
senyants, associacions d'estudi-
ants, col·lectius de pares i
mares, centres i sectors i edu-
catius (llars d'infants, primària,
secundària, adults), col·lectius
de manifestants, cartells indi-
viduals... denunciaven l'estat
de l'ensenyament públic. El

professorat de l’ensenyament
públic, va fer una demostració
de força i determinació amb la
jornada de mobilització, l’ob-
jectiu de la qual era la retirada
del document de bases del
Tripartit. És de sentit comú que
no és possible posar un marxa
amb èxit una llei educativa
sense la complicitat dels princi-
pals actors, els docents. Cal
esperar que el govern de la
Generalitat el retiri i s’avingui a
obrir un ampli procés de debat,
sobre el contingut que hauria
de tenir una llei catalana d’ed-
ucació, amb més inversió i més
gestió col·lectiva per tal que
sigui possible millorar tant la
qualitat de l’ensenyament
públic com les condicions lab-
orals dels docents. 

Indymedia 
+ Contra-Infos 19/2/08

Llei antiterrorista


