
GIRONA.- El passat diumenge 30
de març, al voltant de 18.000
persones es van manifestar
pels carrers principals de
Girona, mostrant el seu rebuig
a la construcció de la intercon-
nexió de la línia MAT/THT, per
ser una infraestructura inneces-
sària i irrespectuosa amb el ter-
ritori,,segons els organitzadors.
Aquest va ser l’acte de rebiug
a la MAT més multitudinari dels
que s’han dut a terme fins ara.
La manifestació estava convo-
cada per la Plataforma No a la
Mat i l’Associació de municipis
contra la MAT, sota el lema «No
a la Mat, per una nova cultura
de l’energia». Els organitzadors

van valorar molt positivament
l’acte que pretenia per una
banda,tornar a fer sentir la veu
de la societat civil, i per una
altra, pressionar de forma
determinant el coordinador
europeu de la interconnexió
elèctrica entre els estats
espanyol i francès, els seus
respectius governs, i els promo-
tors del projecte a cada
banda dels Pirineus per a que
desestimin l’obra.El coordi -
nador europeu, Mario Monti,
avui a la tarda anirà a Girona
per presentar als agents locals
implicats «plataformes antilínia,
agents econòmics i administra-
cions» l’informe anomenat

Anàlisi de les millors solucions
per a una nova interconnexió
entre l’Estat francès i l’espany-
ol. Aquest informe justifica la
viabilitat del soterrament de la
línia elèctrica i calcula el seu
cost en quatre vegades superi-
or a la MAT, molt menys del que
les administracions havien al·le-
gat (fins a 11 vegades superi-
or). Però sempre defensant la
necessitat de la línia de molt
alta tensió. La Plataforma No a
la MAT, que s’havia plantejat
no anar a la que serà la ter-
cera trobada, va decidir ahir
assistir-hi. «No volem que es
pugui dir que hem renunciat a
la possibilitat que se’ns escolti»,
va dir un dels seus portaveus.
Els antilínia consideren que el
paper que està fent Monti és el
de «cobrir l’expedient» en
comptes d’escoltar el territo-ri.
Tot i que el soterrament de la
línia suposaria un impacte visu-
al i una despesa energètica
menor, en definitiva no deixaria
de ser una infraestructura que
la Plataforma ha qualificat
sempre d’innecàssaria i amb
un gran impacte ecològic,
com va quedar demostrat a la
manifestació del passat diu-
menge.                     No a la MAT 
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Els jutjats de Tarragona han citat a declarar més d’una vintena de les 170 persones autoinculpades per l’avortament lliure i gratuït
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Oficina d’Okupació tots els dimarts

En defensa del territori

LA CONVOCATÒRIA MÉS MULTITUDINÀRIA CONTRA LA INTERCONNEXIÓ ELÈCTRICA

18.000 persones es manifesten a18.000 persones es manifesten a
Girona contra la Molt Alta TensióGirona contra la Molt Alta Tensió

Pancarta de la manifestació contra la MAT el passat 30 de març

Lluites laborals

TRES DETENCIONS PER SOLIDARITZAR-SE AMB ELS TREBALLADORS EN VAGA

Convocatòria de vaga indefinida delsConvocatòria de vaga indefinida dels
conductors d’autobusos de TMBconductors d’autobusos de TMB

BARCELONA.- L'assemblea de tre-
balladors i treballadores d'au-
tobusos va decidir, dijous pas-
sat, convocar vaga indefinida
a partir del dia 15 d'Abril,
anul.lant fins llavors la vaga
convocada els dijous.  De
moment, l'assemblea ha
decidit que continuarà nego-
ciant fins el 14 d'abril, tot i que si
no arriba a un acord, s'iniciarà
la vaga indefinida a partir de
l'endemà. Així, van decidir
rebutjar l'última proposta de
TMB, per la que es concedien
els dos dies reclamats pels i les
conductores, però a canvi
s'augmentava la jornada labo-
ral diària en 41 minuts. El que
denuncien els i les trebal-
ladores respecte a les pro-
postes de la direcció de TMB és
que, el que ofereixen per una
banda, ho treuen per una
altra. Així l'empresa municipal
es cobreix les esquenes argu-
mentant que ofereix els dos
dies que els treballadors recla-
men, i que per tant la culpa de

la situació de bloqueig actual
de les negociacions és dels tre-
balladors que no volen cedir.
La decisió de convocar una
vaga indefinida, tot i la seva
dificultat, va ser aprovada per
ampla majoria. 

Tres persones detingudes
Plataforma d’usuaris solidaris
Per una altra banda, el passat
dijous, dia de vaga, van ser
detingudes tres persones per
realitzar accions de solidaritat,
com la punxada de rodes d'al-
guns autobusos. Els detinguts
van ser traslladats a la comis-
saria de Les Corts dels mossos

d'esquadra, on es va realitzar
una concentració de suport. A
l'endemà es va tornar a convo-
car una concentració al
davant dels jutjats de Lluís
Companys, on van declarar i
sortir en llibertat posteriorment.
També cal recordar que el pas-
sat dimecres es va formalitzar
la Plataforma d'usuaris d'auto-
busos solidaris amb els conduc-
tors en vaga, els quals van pre-
sentar la T-2dies, una targeta
solidària per accedir a l'auto-
bus sense pagar. 
Més info: sialsdosdies.com

Conductors TMB en lluita +
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EL 21 D’ABRIL ES REPRÈN EL PROCÉS DE L’ESTIU DEL 1999 

Judici contra 32 encausatsJudici contra 32 encausats
pel Kork III a Terrassapel Kork III a Terrassa

Lluites estudiantilsUNA VINTENA DE PERSONES S’ENFILEN ALS ARBRES

Judici contra membres deJudici contra membres de
la Plataforma No al Caufecla Plataforma No al Caufec
ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- A con-
tinuació us transcrivim una
crònica de l’acció i el judici a
tres persones encausades
d’haver-se penjat a les torres
d’Esplugues contra el Pla
Caufec ara fa gairebé un any:
«Un altre cop... La desobe-
diència té un preu. Avui
dimarts 1 d'abril tenia lloc el
judici als tres activistes penjats
d'una de les tres torres
d'Esplugues durant tres dies
denunciant als responsables
del pla Caufec i recolzant la
setmana de lluita en defensa
del territori 'Està tot fatal'.
Abans, a primera hora del
matí, una vintena de persones
han volgut visibilitzar la
destrucció que pateix la
muntanya de Sant Pere Màrtir
a Collserola per part de les
obres del pla Caufec-Porta
BCN i s'han enfilat als arbres
que envolten el projecte
urbanístic amb domassos i
pancartes. A les portes de jut-
jats ja comença a ser habitual
que quan vénen a declarar
policies (avui dos mossos)
passin vàries coses: la jutgessa
no deixa entrar al públic a una
vista pública; vénen antiaval-
ots per "controlar" la concen-

tració de suport i no deixen a
les assistents ni tan sols pujar a
la planta on es celebra el judi-
ci. Els mossos fan el ridícul. "Em
ratifico en la meva denúncia",
diuen mentre riuen perquè
com els fem "treballar" de més,
doncs també cobren de més i
ja els està bé, com han dit als
encausats. La fiscal i la jutges-
sa han anat per feina. La
primera només l'interessa
saber si s'ha desobeït a la poli-
cia. La segona no admet
proves rellevants per entendre
els fets. No ha volgut veure
documents que expliquen la
il·legalitat del pla Caufec i la
campanya de persecució
policial que pateix el col·lectiu
oposat. Tampoc ha volgut
acceptar un vídeo dels fets
com a prova. La conclusió és
que la fiscal ha demanat una
condemna de 2 mesos a 6
euros cada dia per cada una
de les tres persones. És a dir,
que la multa podria ascendir a
més de 1000 euros més les
costes judicials. El que no es
van poder cobrar robant el
material d'escalada, s'ho
volen prendre per la via judi-
cial.»  Plataforma contra el pla 
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Manifestació final delManifestació final del
Fòrum per la UniversitatFòrum per la Universitat

BARCELONA.- El passat dissabte va
concloure el Fòrum Social per la
Universitat Pública amb una
manifestació pel centre de
Barcelona en protesta per la
trobada de rectors europeus
que es va fer. La marxa va
començar des de la plaça
Universitat, amb uns tres quarts
d'hora de retard, i amb entre
150 i 200 persones. Els manifes-
tants van avançar per la Gran
Via, van pujar per la Rambla de
Catalunya, van tombar pel car-
rer Rosselló a mà dreta i van
continuar pujant pel passeig de
Gràcia fins la seu del Depar-
tament d'Innovació, Universitats
i Empresa. La marxa es va
desenvolupar amb normalitat i
sense cap incident. Els manifes-
tants van demostrar el seu
rebuig a l'aplicació del Pla de
Bolonya i a la trobada de rec-
tors europeus celebrada a la UB
la setmana passada. La presèn-
cia policial (entre 10 i 15 fur-
gones dels Mossos d'Esquadra)
va ser desproporcionada tenint
en compte el nombre de man-
ifestants i el tarannà de la man-
ifestació. Al finalitzar el recor-
regut es va fer la lectura de
l'anomenada "Declaració de
Barcelona", el recull de conclu-
sions del Fòrum Social per la
Universitat Pública.

Un grup d'estudiants irromp en
el Consell de Govern de la UAB
i aconsegueix que se suspengui
Bellaterra/Vallès Occidental.-
D'altra banda, el dimecres 26,
vora les 9 del matí a la plaça
cívica del campus de la UAB es
van començar a concentrar
alumnes d’aquesta universitat.
El motiu d’aquesta reunió era

protestar contra la intrusió dels
mossos d’esquadra a la UAB i la
seua actuació contra els
alumnes el dia 4 de març. Altres
dels objectius de la reunió era
interrompre el Consell de
Govern, que se celebrava a
aqueixa mateixa hora al
Rectorat on eren el Rector i
diferents degans de facultat.
Cap a les 9.30 i després d’haver
fet una pancarta amb el lema:
«Aquest consell és il·legal.
Rector dimissió», els estudiants
allí reunits van marxar cap al
rectorat. Un cop allà van entrar
tots plegats fent soroll amb
xiulets i un megàfon sense cap
impediment per part dels cos-
sos de seguretat de l’edifici. El
grup de joves va interrompre el
Consell de la mateixa manera
contundent que havien entrat
a l’edifici: amb soroll. Després
dels segons d’aldarull, tothom
va callar per tal que es llegís el
comunicat que els manifestants
havien preparat. En aquest text,
es demanava la dimissió del
Rector per la càrrega desmesu-
rada dels Mossos, es pregava
que el Rector reconega que la
UAB no té el finançament nec-
essari per aplicar la LOU i l’EEES,
es feien preguntes ben clares
pel que fa al procés de Bolonya
que encara no s’han contestat,
es reconeixia com il·legal aque-
ll Consell i, darrerament, dema-
nar que la UAB es declare altre
cop insubmisa al pla Bolonya, la
LOU i el RD de graus. Un cop va
acabar la lectura en alt del
comunicat seguiren els xiulets
fins que el Rector va alçar la
sessió i el Consell es va donar
per finalitzat. 

Contra-Infos 1/4/08 

Okupació i centres socials

TERRASSA/  VALLÈS OCCIDENTAL.- El
21 d'abril comencarà el judici
contra els 32 encausats pel
desallotjament del Kork III, un
centre social okupat a
Terrassa l'estiu de 1999. Durant
el desallotjament, les 32 per-
sones eren dins la casa, i quan
va entrar la policia nacional,
van ser amenaçades i colpe-
jades. Des-prés de ser
detingudes van ser lligades i
conduides a peu pels carrers
de Terrassa a cara descoberta
fins a la comissaria de la poli-
cia nacional. Davant la brutal-
itat policial, els joves van
denunciar els fets. 
Incomprensiblement, la fis-
calia, va ignorar les denúncies
i, paradoxalment, va endurir la
petició i els càrrecs contra els
joves. Davant els forts càrrecs
de l’acusació (usurpació, des-

ordres, atemptat a l’autoritat,
danys i falta d’ordre públic) i
la petició fiscal (5 anys i 4
mesos de presó), Terrassa
acullirà de nou una mobil-
ització de suport a les person-
es encausades i de denúncia
de la persecució de l’allibera-
ment d’espais abandonats i
sotmesos a l’especulació
urbanística.

Actes de campanya 
El proper divendres 4 d'abril
comença la campanya de
suport amb una roda de
premsa davant l'ajuntament
ales 17h. Per contactar amb
els encausats (per organitzar
xerrades o pel que sigui) ho
pots fer escrivint al correu:
kork32@terrassa.mesvilaweb.cat
Assemblea de detinguts/es
Kork III + Contra-Infos 1/04/08

Lluites d’arreu

Jornades pro-presos a ItàliaJornades pro-presos a Itàlia
ITÀLIA.- Des del 7 fins al 14 d'abril s'esta promovent una mobil-
ització simple i directa per denunciar l'aïllament, l'aplicació del
règim EIV (Elevato Indice di Vigilanza) i limitació/intervenció de
comunicacions que sofrixen dos companys anarquistes presos
a Itàlia.: Daniele i Francesco. Detinguts el juny del 2007 amb l'a-
cusació de robatori amb força amb agreujant de terrorisme.
Després d'aquesta setmana, els dies 19 i 20 d'abril es faran dues
concentracions a Parma I Florència. 

Anarchici i anarchiche di Via Del Cuore + Contra-Infos 1/4/08

Uns desconeguts ataquenUns desconeguts ataquen
l’Ateneu Popular l’Escletxal’Ateneu Popular l’Escletxa
Sabadell/Vallès Occidental.- Us
fem arribar el comunicat de
l’Assemblea de Joves de
Sabadell davant l’atac que
van patir l’Ateneu Popular
l’Escletxa per part d’uns
desconeguts la nit del 24 de
març: «La matinada del 24 de
març, l’Escletxa, situat al carrer
Pare Sallarés nº104 i gestionat
per les Assemblees de Joves de
Sabadell (integrades dins la
CAJEI) ha estat atacat. L’atac
va ser realitzat per part d’un
grup d’individus, els quals
encara no s’ha pogut identi-
ficar. Aquests van forçar la
porta i un cop a dins van regirar

i trencar material vari de
l’Ateneu, van fer  pintades
espanyolistes i en contra l’inde-
pendentisme. Pintades com
“Viva España”,”Nacionalismo
NO”, “Vosotros soys los fascis-
tas”; Dins del material robat de
l’Assemblea hi ha un ordinador
portàtil, diners i material agitatiu
divers. Davant d’aquesta clara
agressió contra el jovent organ-
itzat de la nostre ciutat, volem
deixar clar que cap agressió
d’aquest tipus ens aturarà en la
nostra lluita i aquesta acció no
quedarà impune».

Assembleas de Joves de
Sabadell + Contra-Infos 2/4/08



EUROPA.- Un grup d'activistes
vinculats a l'okupació i d'altres
moviments socials autònoms
ha fet i està fent una crida a
nivell europeu per organitzar
una campanya en defensa
dels espais alliberats i la cul-
tura popular i anticapitalista.
La campanya en sí mateixa es
pretèn que sigui d'una banda,
un conjunt d'accions descen-
tralitzades a nivell local, i d'al-
tra, tot un seguit d'intercanvis,
debats, i reflexions sobre quin
paper juga i pot jugar el movi -
ment d'okupacions en el
canvi social. La intenció
d'aquesta campanya és la de
visibilitzar aquests moviments
a escala més global de la que
acostumen a actuar, i també
la de generar i enfortir una
xarxa de solidaritat interna-
cional. Aquesta campanya
neix, alhora, com a conse-
qüència de la repressió que a
diferents llocs d'europa estàn

patint aquests espais com per
exemple Ungdomshuset a
Copenàgue, Koepi i Rigaer
StraSe a Berlin, EKH a Viena i
Les Tanneries a Dijon; centres
socials okupats a Londres y
Amsterdam, Ifanet a
Thessaloniki; a l'estat francès
(on són el punt de mira dels
cossos policials desprès del
moviment contra el CPE) i
també a Barcelona. La
primera cita d'aquesta cam-
panya són els díes 11 i 12
d'abril, on s'anima a realitzar
manifestacions, ocupacions,
actes informatius... rela-
cionades amb la defensa dels
espais alliberats i la cultura
popular i anticapitalista. Es
pretén, més enllà d'aquests
díes concrets de lluita, ampliar
els contactes per poder donar
continuïtat a aquests espais.
Correu electrònic de con-
tacte: april2008@squat.net 
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Dijous 3

DImecres 2

Divendres 4

DIssabte 5

Diumenge 6

Dilluns 7

El tempsEl temps

Dimarts 1

L’agendaL’agenda
Nota informativa des del Contra-Infos
Des de fa unes quantes setmanes a l’Espai Obert queden
moltes còpies del Contra-Infos i l’Info-usurpa. Us animem a bus-
car llocs visibles a la facultat, l’institut, la feina, el teu carrer, on
poder penjar aquests murals de contrainformació. 

D IUMENGE 6 D’ABRIL - 9H PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ
D E TORELLÓ

Caminada reivindicativa en defensa
de la Vall d’en Ges

D IUMENGE 6 D’ABRIL - 10H ESGLÉSIA LA ROMÀNICA - DE BARBERÀ
DEL VALLÈS A BELLATERRA PASSANT PER BADIA

Caminada informativa contra el 
projecte de la «Via interpolar»

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

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimarts)

CAMPANYA DIA 11 I 12 D’ABRIL

Crida a nivell europeu enCrida a nivell europeu en
defensa d’espais alliberatsdefensa d’espais alliberats

Antifeixisme

L’EDIFICI PERTANY A L’EXTINENT D’ALCALDE DE MARBELLA

Nova okupació a Madrid:Nova okupació a Madrid:
«L'Alarma torna a sonar»«L'Alarma torna a sonar»

MADRID, ESTAT ESPANYOL.-
L'assemblea de L'Alarma,
antic centre social situat al
costat de la glorieta
d'Embajadores i desallotjat
l'estiu passat, torna a realitzar
una okupació, aquesta vega-
da en el no. 49 del carrer
Atocha. Aquest edifici és una
de les finques del famós exti-
nent d'alcalde de la Marbella
de Gil, Pedro Román Zurdo,
condemnat pel cas de cor-
rupció immobiliària més famós

dels últims temps, el "caso
Malaya". A més, aquest edifici
forma part de la història: el 24
de gener de 1977 van ser
assassinats en Atocha 55, cinc
advocats a les mans d'un
comando ultradretà. Atocha
49 era altre despatx del
mateix col·lectiu d'advocats, i
una comissió tenia una reunió
en el mateix moment que va
tenir lloc l'atemptat feixista.

La Haine
+ Contra-Infos 1/4/08

Concentració contra l’il·legalització deConcentració contra l’il·legalització de
la Coordinadora Antifeixista de Madridla Coordinadora Antifeixista de Madrid

MADRID.- El 5 d'abril  a les 18h hi
ha convocada una concen-
tració a la plaça Tirso de
Molina, per tal de denunciar la
criminalització dels moviments
socials i la possible il.legalització
de la Coordinadora Antifascista
de Madrid. Després de la mort
de Carlos a mans d'un neonazi,
i de les diferents manifestacions
organitzades per grups d'ultra-
dreta i autoritzades per la dele-

gació del govern, s'han anat
succeint tot un seguit de
protestes organitzades per la
Coordinadora per tal de
denunciar l'empara d'aquests
grups per part de les autoritats.
A través dels mitjans de comuni-
cació, també s'han sentit veus
que demanen la il.legalització
de la Coordi-nadora. Una de les
veus que més s'ha sentit es la
del "Sindicato Colectivo de

Funcionarios Públicos Manos
Limpias", i la del seu coordi-
nador general Miguel Bernard
Remón. Aquest sindicat no té
representació en cap centre
de treball on es presenta, i el
seu coordinador general va ser
vicepresident de Fuerza Nueva i
del Frente Nacional de Blas
Piñar. 

Coordinadora Antifascista de
Madrid + Contra-Infos 1/04/08

Veïnat en lluita

ALTA PARTICIPACIÓ A LES

JORNADES CONVOCADES

Més de 500Més de 500
veïns per laveïns per la
BarcelonetaBarceloneta

LA BARCELONETA.- Durant tot el
cap de setmana més de 500
veïns i veïnes es van donar
cita en les jornades de partic-
ipació veïnal autoorgan -
itzades, que han aconseguit
una participació 5 vegades
més gran que les últimes ses-
sions convocades per
l'Ajuntament. Les jornades,
organitzades per la avv l'òstia
i la plataforma d'afectats en
defensa de La Barceloneta,
van començar aquest passat
dissabte amb una anàlisi i
debat sobre el "pla dels
ascensors" amb diferents
experts en el qual hi van par-
ticipar més de 180 veïns. El dia
va concloure amb la pre -
sentació del tour de la
geografia esborrada, un
recorregut pels llocs desa-
pareguts de La Barceloneta,
seguit d'un audiotour creat
per artistes del barri. El diu-
menge es van muntar difer-
ents carpes i dispositius en el
mercat per mitjà dels quals
s'entrevistava als veïns sobre
la seva opinió i sobre quin
tipus de intervenció fa falta al
barri. Per als veïns i veïnes del
barri aquestes jornades han
estat el començament d'un
procés de participació impul-
sat des d' "abaix", ja que els
processos participatius de
l'Ajuntament no han estat
més que meres consultes indi-
vidualitzades per a cobrir la
quota de participació. 
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