
PERPINYÀ/EL ROSSELLÓ.- La convo-
catòria de l’1 de març, de les
Plataformes No a la MAT i No a
la THT, va resultar ser un éxit. La
manifestació va estar encap-
çalada per molts col·lectius
locals contraris al pas de la
línia, seguits per un nombrós
bloc de batlles i consellers
nord-catalans, mobilitzats pel
Sindicat de Batlles contra la
MAT, tot seguit protestaven
també multitud de persones
provinents de les comarques
afectades i d’arreu del Prin-
cipat. Després de més de dues
hores de marxa, la mani-
festació va finalitzar al peu del

Castellet, on es va llegir el
manifest en català i també en
francès.

Dos fets van precedir la 
manifestació 
A El Volò, municipi de Cata-
lunya Nord, la policia va
detenir dues persones per fer
pintades.
D’altra banda, tant No a la
MAT com No a la THT consid-
eren que els governs espanyol
i francès encara no han justifi-
cat la necessitat de construir
una línia elèctrica de fins a
400.000 volts. A més, consid-
eren que la tramitació del pro-

jecte incompleix la normativa
europea, com per exemple en
el tram que passa per Osona,
és per açò que membres de la
plataforma No a la MAT varen
traslladar el 26 de febrer a
Brussel·les, on es reuniren amb
l’equip del coordinador
europeu del projecte. Aquest
va anunciar que havia encar-
regat una auditoria independ-
ent sobre l’impacte que tindrà
la línia a les regions afectades,
directament o indirecta, per
tal de formar-se’n una opinió
pròpia.

Manifest i nova convocatòria
el proper 30 de març
“Aleshores, senyors europeus,
senyors poderosos d’Espanya i
de França, escolteu la veu del
poble ara que encara hi seu a
temps. Ja que demà, si ens
volien violentar (...) aleshores
reaccionarem en conseqüèn-
cia (...) LA MAT NO PASSARÀ !!”
Amb aquestes paraules es
tancà la protesta a Perpinyà i
es convocà a una nova mani-
festació a la ciutat de Girona
el proper 30 de març.
Mentrestant s’està fent una
campanya de recollida de
signatures a internet: 
http://www.nomat.org 
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Setmana del 5 a l’11 de març del 2008Setmana del 5 a l’11 de març del 2008
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S’han prohibit les manifestacions de dones a Madrid, Les Palmas i Sevilla  en motiu del 8 de març per tractar-se de jornada de reflexió electoral.
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LES PROTESTES CONTINUARAN, A PARTIR D’ARA, TOTS ELS DIJOUS
ELS MOSSOS AGREDEIXEN I DETENEN A UN CONDUCTOR DURANT ELS PIQUETS INFORMATIUS

Éxit rotund del seguiment de la vaga Éxit rotund del seguiment de la vaga 
dels conductors d’autobusos de TMBdels conductors d’autobusos de TMB

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

Oficina d’Okupació tots els dimarts

BARCELONA.- Només 5 conduc-
tors d’autobusos de TMB van
sortir de les cotxeres el dilluns
3 de març. La resta, més de
2.000 persones, van secundar
la vaga dels ja coneguts «2
dies». La protesta s’allargarà
fins el següent divendres i, a
partir d’allà, les vagues con-
tinuaran tots els dijous. No
obstant, en aquests dies
d’assemblees diàries a la
plaça Universitat, poden
haver-hi diversos canvis.

Càrrega a les cotxeres
Dilluns 3 a les 6 del matí, diver-
sos treballadors es van con-
centrar a les cotxeres per tal
de dur a terme piquets infor-
matius. La Direcció de TMB es
va negar d’entrada a lliurar la
fulla de serveis mínims. Aquest
fet va provocar que els
piquets haguessin d’anar pre-
guntant conductor per con-
ductor pel número, servei i

línia. A partir d’aquí la
mateixa Direcció va demanar
als mossos d’esqua-dra que
traiessin a la força als con-
ductors de les cotxeres, fet
que va generar enfronta -
ments i càrregues que es van
saldar amb un detingut i
diversos ferits i contusionats. 
Els treballadors van continuar
la protesta a la plaça Univer-
sitat, on una assemblea de
gairebé dos milers de person-
es va denunciar la criminal -
ització que estan patint. De la
plaça en va sorgir una mani -
festació que va acabar
davant la co-missaria dels
mossos de les Corts per exigir
l’alliberament del company
detingut. Final-ment a la
tarda, el treballador va sortir
en llibertat amb càrrecs.

Manifestació a la seu del PSC
Dimarts 4 a les 12 del migdia
es va celebrar una assemblea

amb 1.500 persones a la
plaça Universitat, d’on va sor-
tir-ne una manifestació cap a
la seu del PSC. Els i les con-
ductores es van trobar amb
una seu acordonada pels
mossos d’esquadra on, a l’in-
terior, es presentaven els dar-
rers materials de campanya
electoral. 

L’estafa de TMB
Talment com sortit d’una
pel·lícula nord-americana, la
direcció de TMB aconsegueix
erigir una cortina de fum al
voltant de la vaga. A través
d’anuncis a la premsa i a
d’altres mitjans, la Direcció
afirma voluntat de diàleg i
assegura que els conductors
«ja tenen els dos dies».
L’assemblea de treballadors
ha denunciat ja aquesta
campanya de manipulació
mediàtica. 
CGT + Contra-Infos 4/3/08

En defensa dels espais naturalsLluites laborals

15.000 persones diuen «No a la Molt15.000 persones diuen «No a la Molt
Alta Tensió» en una marxa a PerpinyàAlta Tensió» en una marxa a Perpinyà

Múltiples col·lectius van acudir a la convocatòria contra la MAT.



Antifeixisme

2.408 autoinculpacions pel2.408 autoinculpacions pel
dret a l’avortamentdret a l’avortament

BARCELONA.- Dijous 28 de febrer
es van lliurar als jutjats 2.408
autoinculpacions en recolça-
ment a les 40 dones encau-
sades a Barcelona per haver
avortat. L’objectiu de la cam-
panya és també reivindicar la
despenalització de l’avorta-
ment, exigir que aquest sigui un
servei gratuït cobert per la
xarxa sanitària pública i denun-
ciar la campanya antiavortista
i d’assetjament a clíniques i
dones que s’està portant a
terme des dels grups de dretes
i/o catòlics. Aquesta campa-
nya que s’està desenvolupant
a tot l’Estat Espanyol ja ha
tingut conseqüències a Valèn-

cia on dues dones han estat
citades a declarar per haver-
se autoinculpat i s’enfronten a
penes d’entre 3 i 6 meos de
presó per falsa denúncia. En
previsió de que aquests fets es
puguin repetir a Barcelona, la
organització de la campanya
escriurà a totes les persones
autoinculpades, amb els con-
tactes de les advocades de
referència. Igualment s’ha
demanat que en cas de rebre
qualsevol citació es comuniqui
a Ca la Dona des d’on es coor-
dinaran els mecanismes de
suport, visibilització i assessora-
ment.          
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DISTURBIS IMPORTANTS A MADRID DURANT UNA MANIFESTACIÓ

FEIXISTA QUE SE SALDA AMB 7 DETINGUTS I DIVERSOS FERITS
ENFRONTAMENTS TAMBÉ AL PAÍS BASC

Concentracions feixistesConcentracions feixistes
i accions de repulsai accions de repulsa
ESTAT ESPANYOL.- El passat diven-
dres 29 de febrer els grups
nazis Nación y Revolución y
Combat España convocaven
una concentració racista en
la cèntrica plaça madrilenya
de Tirso de Molina, lloc sim-
bòlic del moviment antifeix-
ista, el qual va convocar una
concentració de repulsa a la
que van acudir al voltant d’un
miler de persones, i que va
acabar amb importants distur-
bis entre els manifestants i la
policia, amb un saldo de  set
persones detingudes i nom-
broses ferides. El més greu, un
noi que va perdre un ull per
l’impacte d’una pilota de
goma disparada per la poli-
cia.
El dissabte 1 de març, el grup
ultradretà Frente Español con-
vocava una altra concen-
tració a Donosti, encapçala-
da per Ricardo Sáenz de
Ynestrillas. Desenes d’antifeix-
istes i abert-zales els rebut-
javen. La ertzaintza acabava,
igual que a Madrid, reprimint

als antifeixistes i oferint total
cobertura als fatxes. El mateix
dissabte Alianza Nacional va
realitzar un acte a Màlaga, el
qual va acabar amb
enfrontaments entre membres
del partit feixista i del col.lectiu
antifeixista mala-gueny.
Aquest acte feixista va ser
legalitzat per la Subdele-
gació del govern, mentre
denegava a la Coordinadora
Antifeixista de Màlaga un altre
pel dia set de març.
Finalment a València, i també
el passat dissabte, Espanya
2000 va convocar un parla-
ment al barri valencià de
Russafa. Membres de CNT-
València i veïns del barri van
netejar els carrers de la propa-
ganda i simbologia del partit
feixista.
Davant d’aquests fets, resulta
evident que els grups i partits
feixistes espanyols gaudeixen
d’una total impunitat per for-
mar-se i convocar actes amb
la cobertura legal de l’estat. 
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Lluites antipatriarcals Airenet denuncia queAirenet denuncia que
s’autoritzi la incineració s’autoritzi la incineració 

SANT FELIU/BAIX LLOBREGAT.- Des-
prés de l’èxit de convocatòria
de manifestació dimarts pas-
sat i la concentració en el ple
de l’Ajuntament on van entrar
unes 200 persones que no van
parar d’escridassar a tots els
polítics presents a la sala, l’al-
calde admet que no han
reaccionat en el passat ade-
quadament i què gràcies a la
pressió social, s’ha aconseguit
un acord de moratòria de 18
mesos a la incineració de
residus a la cimentera. Des de
la Plataforma Aire Net es fa la
següent reflexió: “Considerem
molt negatiu que s’hagi donat
la llicència per incinerar
residus, tot i l’aturada tempo-
ral de 18 mesos. A més
lamentem que el DMAH no

digui res de la planta que
Ciments Molins té a menys de
3 km de la nostra població.
També cal denunciar que
experimentin a Vallcarca amb
l’ús de llots de depuradora.
No creiem que 18 mesos sigu-
in suficients per poder oferir
resultats eficaços i clars de
com afecten a la població
substàncies com els metalls
pesants, les dioxines o els
furans. Tot just ara la comuni-
tat científica està veientfins on
arriba la toxicitat d’aquestes
substàncies. Continuem dem-
anant l’aplicació d’una
moratòria indefinida, ja que
l’administració ha acordat
una suspensió temporal”. Més
info:www.airenet.es
Aire Net + Contra-Infos 4/3/08

Per una vivenda digna

Manifestacions i accionsManifestacions i accions
pel dret a la vivendapel dret a la vivenda

BARCELONA.- Dissabte 1 de març
va tenir lloc una nova mani-
festació pel dret a la vivenda.
Durant més de dues hores unes
5.000 persones de totes les
edats (1700 segons la guàrdia
urbana) van recórrer els carrers
del centre de la ciutat cridant i
reclamant pel dret a la viven-
da, enmig de tota la campa-
nya electoral. 

SuperVivienda 
Aquesta setmana Super Vivien-
da va aparèixer per sorpresa a
una roda de premsa de la min-
istra Chacón amb un missatge:
“ni casa ni vida ni res, no
arribem a fi de mes!”.
SuperVivienda va fer entrega
personal a la Sra. Chacón del
desafiament que VdeVivienda

va realitzar a l’inici de campa-
nya a tots els candidats: un
cara a cara per discutir en pro-
funditat les polítiques d’habi-
tatge. De moment la resposta
de tots els candidats, ha estat
el silenci covard. 

Acció a Terrassa
Una cinquantena de persones
van entrar a la Fira Vallès
Habitatge on els propietaris de
les empreses immobiliàries es
reuneixen, reivindicant el seu
dret a un habitatge digne. 50
super-herois de debò, dels que
no arriben a final de mes i
paguen lloguers d’escàndol,
van irrompre al recinte per
queixar-se dels preus abusius
de l’habitatge.  
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Lluites d’arreu

Surten les setències pelsSurten les setències pels
fets de Gènova del 2001fets de Gènova del 2001

ESTAT ITALIÀ.- L’estat italià va
reaccionar amb una matança
a les protestes de juliol del 2001
contra l’antihumana política
capitalista dels G8. Els “cara-
binieri” van assassinar a l’ac-
tivista Carlo Giuliani i almenys
93 persones van resultar ferides
a la massacre a les escoles
Díaz y al cuartel Bolzaneto on
es torturava en massa. Decrets
extraordinaris i “zones ver-
melles” van restringir la llibertat
de moviment i els drets bàsics
de la  població de Gènova,
mentre que 1,5 tonelades de
gas lacrimogen omplien la ciu-
tat. Ara ens arriben les primeres
sentències de les 25 persones
processades. A una persona la

condemnen a 11 anys de
presó, a tres persones a 10 anys
i sis mesos, una altra 9 anys,
dues més 7 anys i sis i deu
mesos respectivament, a una
altra 6 anys i catorze persones
més foren condemnades entre
5 anys de presó i 6 mesos
segons el cas. Nomès una per-
sona ha estat absolta dels càr-
recs que l’imputaven. Es reivin-
dica l’absolució immediata
sense condicions d’aquest pre-
sos i el sobresseïment de tots el
casos pendents de persones
en relació a les protestes con-
tra la Cimera del G-8. 
Més info: 
www.supportolegale.org
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ACCIÓ A UNA ESTÀTUA I DIVERSES PLAQUES DEL CEMENTIRI

Atac a la simbologia Atac a la simbologia 
feixista a Sant Andreufeixista a Sant Andreu

SANT ANDREU DEL PALOMAR
/BARCE-LONA.- El cementiri de
Sant Andreu va ser l’escenari
d’una nova acció de la cam-
panya de les CAJEI contra els
símbols feixistes. La nit del 27
al 28 de febrer es va dur a

terme un boicot contra el
panteó al «soldado español».
El soldat de l’entrada va ser
decapitat i diverses plaques
anticonstitucionals van ser
tacades amb pintura.
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L’agendaL’agenda
DIMECRES 5 DE MARÇ - 20 H PLAÇA RIUS I TAULET <M> JOANIC

Concentració a Gràcia pels dos dies
DIJOUS 6 DE MARÇ - 12H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Manifestació contra la LEC
DIJOUS 6 DE MARÇ - 19H PLAÇA SANT JAUME - <M> JAUME I
Concentració en denúncia a les 
víctimes del paramilitarisme 
7 I 8 DE MARÇ- CSO C/MAGDALENES , 13-15 - <M> URQUINAONA

Taller de podcast - ràdios lliures
DIVENDRES 7 DE MARÇ - 19H PLAÇA DE LA BARCELONETA

Manifestació Salvem la Barceloneta
7, 8 I 9 DE MARÇ - PLAÇA DEL PI DE SALT - SALT (GIRONA)
II Jornades contra la MAT a Salt
DISSABTE 8 DE MARÇ - 18 H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Manifestació 8 de març «Dret a 
l’avortament lliure i gratuït»

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

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimarts)

Dijous 6

DImecres 5

Divendres 7

DIssabte 8

Diumenge 9

Dilluns 10

El tempsEl temps

Dimarts 11

Impunitat policialOkupació i centres socials

Judici a Ruïna AmàliaJudici a Ruïna Amàlia
BARCELONA.- Avui dimarts 4, s’
ha celebrat el judici contra
quatre de les 13 persones que
van ser  desallotjades el pas-
sat 17 d’octubre de 2007 al
centre social Ruïna Amàlia.
Aquestes persones estan acu-
sades de resistència a l’autori-
tat, dues d’elles per haver-se
encadenat a un bidó, i les
altres dues per penjar-se amb
arnesos a la façana i dificultar
així l’actuació policial. La fis-

calia demana 40 dies de
multa a raó de 10 euros al dia,
recolzant-se en les declara-
cions dels mossos que diuen
que es van resistir al desallotja-
ment. La defensa demana
l’absolució al·legant que els
mossos en cap moment van
mostrar cap ordre de desallot-
jament, i que aquesta no s’in-
clou tampoc a l’expedient del
judici. 
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Consultes contra el TAVConsultes contra el TAV
a Euskal Herriaa Euskal Herria

EUSKAL HERRIA.- «AHT Gelditu!
Elkarlana aplaudeix la decisió
de portar a terme consultes
populars sobre el Tren d’Alta
Velocitat el pròxim 9 de març a
Mugerre i Uztaritze. En la nostra
opinió, el compromís adoptat
per un grup ampli de ciu-
tadans/es de Mugerre i
Uztaritze és motiu de felicitació,
doncs a través d’una consulta
popular, concediran la pa-
raula a la ciutadania per a
decidir si està a favor o en con-
tra del projecte d’alta
Velocitat. “Una xarxa d’Alta
Velocitat a Euskal Herria? Si o
no?”. Aquesta és la pregunta
que respondran a Mugerre i
Uztaritze. La Coordinadora
d’Associacions a favor del
Medi ambient (CADE) i els
grups socials que han sorgit a
Uztaritze i Mugerre en contra
del projecte, esperen una alta
participació, i en un futur,
creuen en la possibilitat d’es-
tendre aquestes consultes
populars a altres pobles de
Lapurdi. De fet, el projecte de
TAV ha despertat una àmplia
resposta en els últims mesos,
doncs han estat centenars de
persones les que han assistit a
les assemblees realitzades a
diversos pobles. D’altra banda,
a través de la iniciativa de les

consultes populars, s’ha acon-
seguit que el TAV s’hagi con-
vertit en un dels temes centrals
de la campanya electoral. En
aquest sentit, vam denunciar
fermament el discurs hipòcrita
d’alguns dels partits polítics
impulsors del TAV, entre els
quals destaquen els membres
del tripartitt de Lakua PNB, EA i
IU. I és que s’omplen la boca
parlant del dret a decidir dels
bascos i les basques, mentre
en la pràctica, imposen pro-
jectes com el TAV sense cap
tipus de debat i participació
popular. Per això, AHT Gelditu!
Elkarlana continuarà denun-
ciant la imposició i impulsant la
mobilització popular mentre no
es paralitzi el projecte i no
s’escometi un debat social en
profunditat entorn del TAV i del
model de transport, ordenació
del territori i societat que sub-
jeu al mateix. Finalment, es
denuncia fermament l’aixeca-
ment d’actes prèvies a l’ocu-
pació forçosa de terrenys que
el ministeri espanyol de foment
pretén portar a terme a
Sornotas i Lemoa respectiva-
ment i cridem a la ciutadania
a participar en les diverses
concentracions de protesta». 

AHT Gelditu! Elkarlana +
Contra-Infos 4/3/08

Patricia TroncosoPatricia Troncoso
reprèn la vaga de famreprèn la vaga de fam

TEMUCO/X ILE.- Patricia Tronco-
so, l'activista de la causa
mapuche a Xile, en protesta
pel no compliment pel govern
neoliberal dels beneficis acor-
dats, va decidir reprendre la
vaga de fam, com una forma

d'incrementar el compliment
del que s'havia resolt junta-
ment amb el govern. 
L’activista s’estava recuper-
ant dels dos mesos de vaga
de fam. 
Rebelion + Contra-Infos 4/3/08

Jutgen un jove i la sevaJutgen un jove i la seva
mare per xerrar catalàmare per xerrar català

MAÓ/MENORCA.- El 28 de gener
vuit policies estatals van aturar
a l’Esplanada de Maó un grup
de joves, per identificar-los. Els
joves van dirigir-se a ells en ca-
talà, i els agents van demanar
amb exigències que parlessin
castellà. Un dels joves va dem-
anar que per favor facili-tessin
els nombres de placa, ells, no
van contestar. La mare de
n’Eduard, un dels joves, el dia

següent, es dirigí a la comis-
saria de Maó, per aconsegir els
nombres de placa. Allà li van
dir, que no els donaven els
nombres de placa ja que els
agents no hi eren. Un dia
després, de nou va sorgir el
problema, no els entenien. Poc
després va saber que el Dele-
gat de Govern espanyol l’havi-
a citat. N’Eduard es reuní amb
el delegat on aquest es va dis-
culpar per l’actitud dels poli-
cies. El mateix dia però, n’Edu-
ard i la seva mare, varen rebre
a ca seva una citació judicial
on els policies els acusaren de
desobediència a l’autoritat.

Concentració als jutjats de Maó
Una setantena de persones es
van aplegar el 28 de febrer,
davant els Jutjats de Maó per
solidaritzar-se amb N’Eduard i
la seva mare. Després de
romandre mitja hora baix la
pancarta amb el lema “Xerrar
en sa nostra llengua no és cap
delicte” tothom va acompan-
yar a la sala el i la encausada,
tot i açò, sols deu persones
varen poder accedir-hi. En el
judici els policies varen argu-
mentar l’acusació al·legant
l’actitut xulesca i desafiant de
l’acusat. La fiscal enfront tals
arguments va retirar l’acusació
i la jutgessa els va absoldre a
tots dos. Un cop al carrer,
n’Eduard va manifestar que
estaven contents per la resolu-
ció però que en cap cas no
s’havia jutjat la discriminació
cap a l’idioma i que estan va-
lorant la possibilitat d’empen-
dre accions legals per aquest
fet. 
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