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A Barcelona el preu mig d’un metre quadrat de vivenda oscil.la entre els 5500 i 6000 euros, amb crisi o sense

Amadeu Casellas manté la vaga de famAmadeu Casellas manté la vaga de fam
després de 50 dies sense ingerir alimentdesprés de 50 dies sense ingerir aliment ss

Barcelona.- El dissabte dia 9
d’Agost, un grup de 10 person-
es solidàries amb Amadeu, es
van desplaçar des de
Barcelona, per a concentrar-
se davant de les instal·lacions
de l’Unitat de l’Hospital
Penitenciari de Terrassa i
mostrar la seva solidaritat amb
la lluita per la llibertat
d’Amadeu. Sobre les onze i
mitja del matí, aquest grup de
persones, va desplegar una
pancarta en la qual es podia
llegir:’PER LA LLIBERTAT...,
AMADEU CASELLAS SEGUEIX
LLUITANT’. Es van concentrar
enfront d’una finestra des de
la qual se’l podia veure, mal-
grat la dificultat dels vidres
fumats, va saludar primer amb
la mà i després amb el puny
enlaire. Posteriorment, aquest

grup de persones es van dirigir
des de l’aparcament, fins a
l’interior de la zona de protec-
ció d’aquest hospital presó, i
van romandre allí, malgrat que
els mossos d’esquadra els van
ordenar abandonar la zona,
amb l’amenaça de cridar a
les dotacions per a desallotjar-
les i explicant que aquesta
irrupció, només anava a perju-
dicar a l’Amadeu. Amb anteri-
oritat a la concentració, la
mare de Amadeu i un compa-
ny, van poder visitar-lo a l’inte-
rior de la presó-hospital, i van
poder veure’l i parlar amb ell.
Cal destacar, que a la mare li
van posar problemes per a
comunicar amb el seu fill,
doncs argumentaven que no
havia sol·licitat la visita.  La visi-
ta es va portar a terme sense

vidres, en la pròpia habitació
que ocupa Amadeu, i en la
qual havia un llit més. Tot el
temps que va durar, una fun-
cionària va estar present fora
de l’habitació i asseguda
enfront de la porta a una certa
distància. Durant la mitja hora
que va durar la comunicació,
Amadeu va explicar que es
trobava bé i fort d’ànim, a més
va comentar, que li havien
pesat el dilluns passat i que
havia perdut 25 quilos. Poc
abans d’acomiadar-se,
Amadeu va assegurar que
encara podria aguantar entre
30 i 40 dies més,. En tota la
comunicació, Amadeu no va
deixar ni un sol moment de
somriure. 
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EL CAMPAMENT ES VA REUNIR DEL 3 AL 11 D’AGOST A KINGSNORTH, AL SUD D’ANGLATERRA.

Culmina el Campament per l’accióCulmina el Campament per l’acció
Climàtica bloquejant una planta de carbóClimàtica bloquejant una planta de carbó

K i n g s n o r t h / A n g l a t e r r a . -
Dissabte passat 9 d’agost uns
1500 activistes van formar part
de l’última acció directa del
campament contra el canvi
climàtic. El seu objectiu era
una planta de carbó que la
multinacional alemanya I.ON
està construint a la zona.
Organitzats en quatre blocs els
activistes van aconseguir
arribar a la central i bloquejar-
la, però les forces policials
desplegades els hi van impedir
l’entrada. El Bloc Blau va inten-
tar arribar a la central a través
del riu Medway, amb materi-
als reciclats van improvisar
diferents models de barques,
però van ser interceptats per
la policia portuària, que va
requisar el material. El Bloc
Plata també havia planejat
seguir un camí similar, i ho van
canviar de forma improvisa-
da, tan sols dues embarca-
cions van aconseguir arribar a
la central. El Bloc Verd ho va
fer a través dels camps, al
també van ser trobats i seguits
per la policia, no obstant això
una vegada van arribar a
l’estació van aconseguir
desmuntar alguns trams de la
primera tanca i la van utilitzar

per a pujar i saltar la segona.
Un grup de 70 persones va ser
interceptat en un camp de
blat de moro, la policia va car-
regar contra ells i va haver-hi
diversos ferits. I finalment, el
Bloc Taronja va organitzar una
marxa amistosa amb to festiu
que es va dirigir a les portes
principals de l’estació. Aquest
va ser el bloc més nombrós,
amb unes 1.000 persones, en
tot moment van ser pression-
ats per la policia. A la una del
migdia els obligaven a disper-
sar-se, des d’un helicòpter
advertien que la dispersió
podria realitzar-se mitjançant
gossos i pilotes de goma. La
major part de la gent va
regressar al campament, però
un grup es va negar a aban-

donar la zona en protesta per
la violència policial -a més de
les seves armes, van usar cav-
alls, gossos, bicis, barques i
helicòpters per a controlar als
manifestants-. La policia va fer
un cèrcol al voltant dels
activistes, diverses persones
van ser arrestades per des-
obediència a l’autoritat i per
violació de les restriccions
imposades a la marxa. La gent
va resistir passivament a les
detencions. Mentrestant qua-
tre manifestants van acon-
seguir saltar a l’estructura de
la futura central i penjar una
pancarta que deia “Tancar
Kingsnorth”, tots ells van ser
detinguts. 
Nodo50+Contra-Infos 12/8/08.

Madrid, estat espanyol.- La
Coordinadora en Defensa
dels Serveis Públics
d’Arganzuela manifesta el seu
rebuig als nous actes de vio-
lència ultradretana produïts
en el districte: l’agressió a un
menor el 30 de juliol dintre del

metro de Legazpi, l’atac al
CSO La Trava per part de dos
individus armats el passat 5
d’agost, així com l’atac amb
un artefacte incendiari contra
el CSO La Trava el passat 6
d’agost. Aquest últim fet és
especialment greu per que hi

havia persones dintre en el
moment de l’atac, el que va
poder posar en perill les seves
vides. A més, d’haver-se estès
l’incendi, podria haver afec-
tat a un col·legi públic situat
a pocs metres.
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Centres Socials i Okupació

AtAt ac incendiari al CSO La Tac incendiari al CSO La T ravarava



Dijous 14

DImecres 13

Divendres 15

DIssabte 16

Diumenge 17

Dilluns 18

El tempEl temp ss

Dimarts 19

LL’agenda’agenda
Dijous 14 a les 20:30h Metro FONT ANA

Manifest ació 4 anys sense Roger

Dissabte 16 a les 12:00h Hospital P. de Terrassa

Concentració solidària Amadeu C.

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

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimart s)

Presos i Preses en Lluita

BrigadasBrigadas
RojasRojas

França.- Un tribunal francès ha
ordenat la excarcelació de
Marina Petrella, ex-membre
de les Brigadas Rojas i con-
demnada a cadena perpè-
tua a Itàlia, per a ser extradita-
da. Petrella, de 54 anys d’e-
dat, duia vuit mesos detingu-
da després de quinze anys
reinserida, hospitalitzada des
d’abril amb desnutrició severa
i “una crisi suicida nítida i molt
preocupant” segons el metge
de la presó de Fresnes. Des del
passat 18 de juliol l’alimenten
amb un degotador. Petrella,
militant de Autonomia
Operaia, va ingressar en la
Columna Romana de les
Brigadas Rojas al 1976 i va ser
detinguda al 1979. En aquests
anys va arribar a haver-hi
60.000 persones acusades
simultàniament de terrorisme a
Itàlia. Ella va ser condemnada
a cadena perpètua al 1993
pel segrest i la mort de Aldo
Moro, la mort del policia
Sebastiano Vinci, el segrest del
magistrat Giovanni d’Urso i
altres atemptats i atracaments
a mà armada. Va fugir a
França i a la seva arribada va
informar a les autoritats per
declarar que abandonava la
lluita armada. Llavors el presi-
dent François Mitterrand li va
concedir un permís de residèn-
cia de deu anys per no con-
siderar-la “terrorista activa i
perillosa”. Petrella es va inserir
plenament en la societat
francesa. . Sarkozy va signar el
9 de juny el decret d’extradi-
ció a Itàlia de Marina Petrella. 
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Impunitat Policial

Poble Nou/Barcelona.-Els va
ser requisada una càmera de
vídeo i una targeta de
memòria enmig del desallot-
jament d’una família en
Poblenou. Posteriorment van
ser denunciats per amenaces
i coaccions a l’autoritat. Ahir
va ser notificada la sentència
a través de la qual la jutgessa
va absoldre a les dues per-
sones que van ser jutjades el

passat 14 de juliol. En la sen-
tència la jutgessa desmunta
totes les acusacions del minis-
teri fiscal i l’acusació, així
com corrobora l’evidència
que gravar a agents en la via
pública mentre estan de
servei no pot ser censurat de
cap manera. La càmera de
vídeo i la targeta seran retor-
nades una vegada que la
sentència sigui ferma (si el

ministeri fiscal no recorre), i
això no serà fins a mitjans de
setembre. Per tant, aquests
companys s’hauran vist pri-
vats de la seva eina de
denúncia política durant més
de dos mesos, així com del
material per a realitzar el
documental que estaven
preparant.

Informadorxs Autónomxs +
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Barris en Lluita

Absoltes les dues persones denunciadesAbsoltes les dues persones denunciades
per la policia mentre feien un documentper la policia mentre feien un document alal

Un noi mort pel 22@Un noi mort pel 22@
Un noi, de 14 anys, va morir
ahir a la nit en caure-li al
damunt una canonada
d`acer, de grans dimensions,
mentre jugava en un solar, on
s`acumula material de con-
strucció. L’accident va tenir
lloc, ahir cap a les nou del
vespre, al solar situat entre els
carrers Llull, Pallars, Selva de
Mar i Diagonal. Els Mossos
investiguen ara les circum-
stàncies de l’accident i si pot
ser fruit d’una negligència ja
que uns quants veïns havien
denunciat que fa temps que
aquest solar, on s’apila tota
mena de material, no està
ben tancat. El solar és propi-
etat de l’Ajuntament i la
Generalitat i se n’ha cedit l’ús
a l’empresa Districlima.Més
de 150 veins de Poblenou en
l’acte pel noi mort a les obres
del 22@ Companys d’escola i
veins del barri es van concen-
trar 48 hores després a l’”abo-
cador” de materials d’obra
on fa 48h va morir un noi

mentre jugava. El president
de l’AVV de diagonal mar va
fer un parlament on “ame-
naçava” de demanar una
reunió amb el districte al
setembre, mentre una part
dels concentrats l’acusava
de complicitat amb l’ajunta-
ment i exigien a crits la dimis-
sió d’en Narvaez.
L’AVV de Diagonal Mar va
repartir una octaveta on es
podia llegir literalment “... la
asociacion de vecinos no va
a entrar como pasó y porque
pasó..” i entre discusions amb
els amics de la victima, van
fer una ofrena floral i es van
oferir a col.laborar amb la
familia, tot i reconeixent que
no hi havien conectat.
Aquest és tant sols un altre
exemple de les negligències
urbanístiques que patim en el
Poblenou des de que el 22@
va començar a malmetre el
barri. 

AVV.Can Ricart
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Impunitat Judicial

El TSJAEl TSJA absol dos homes deabsol dos homes de
la mort d’un indigentla mort d’un indigent

Andalucia.- El Tribunal Superior
de Justícia d’Andalusia ha
absolt a dos homes d’homicidi
imprudent per la mort d’un
indigent, que moria en 2005
en els voltants de la plaça de
toros de Roquetas de Mar
(Almería) després de rebre
una pallissa mentre dormia, i
per la qual van ser condem-
nats en primera instància a un
total d’onze anys i dos mesos
de presó.La sentència, absol

així mateix a l’últim d’ells d’un
segon delicte de lesions i pel
qual els imposa una pena de
dos anys, dos mesos i vuit dies
de presó a l’aplicar l’atenuant
d’embriaguesa, encara que el
van colpejar amb un “estri”
contundent. Una mostra més
de com s’administra justícia en
aquest pais, uns maten i són al
carrer, altres lluiten i van a la
presó.
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A PARTIR DEL 2 DE SETEMBRE - ESPAI OBERT - C/VIOLANT

D’HONGRIA, 71 - <M> PLAÇA DE SANTS / PLAÇA DEL CENTRE

L’Oficina d’Okup ació de 
vacances fins el setembre


