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Presos i preses en lluita

CritCrit s i pints i pint ades per la llibertades per la llibert at deat de
l’Amadeu Casellas en vaga de fam l’Amadeu Casellas en vaga de fam 

BARCELONA.- Dissabte 30 d'agost
es va realitzar una manifestació
pel centre de Barcelona. Prop
de 250 persones es van concen-
trar a dos quarts de sis de la
tarda a Plaça Universitat per exi-
gir la immediata excarce-ració
de l'Amadeu Casellas. Abans de
sortir es va llegir un comunicat
enviat des del modul peniten-
ciari de l''Hospital de Terrassa, on
es troba el pres, que ja porta 73
díes en vaga de fam. En aquest,
l'Amadeu agra-ïa les mostres de
suport que ha rebut, i explicava
que la seva lluita es la lluita de
molts altres presos que es troben
en la mateixa situació, i que la
vaga ha de servir per a denun-
ciar les condicions en la que es
troben milers de presos a
Catalunya i a la resta de l'estat.
“Se'm nega la llibertat perquè jo
no sóc submís amb un sistema
penal i penitenciari podrit i cor-
rupte, tal com es demostra en el
dia a dia, en què aquesta con-
stitució i aquestes lleis catalanes i
espanyoles de què tant parlen
els polítics i els jutges no
s'apliquen. Per què no em con-
cedeixen la limitació de con-
demna? La resposta és molt sen-
zilla: perquè vaig néixer pobre,
com tants altres companys. I no
hem d'oblidar que, en
democràcia, es gaudeix de llib-
ertat sempre i quan no

s'utilitzi”.La manifestació va tran-
scórrer pel carrer Pelai i va baixar
per les Rambles, seguida d'un
fort dispositiu policial. Durant tot
el trajecte es varen sentir els crits
que exigien la llibertat de
l'Amadeu i l'enderrocament de
les presons, i la majoria de les
parets van acabar amb pin-
tades en suport als presos en llui-
ta.  Prop de mitja hora des-prés
que la manifestació acabés a la
plaça Sant Jaume, dos grups de
gent van ser identificats pels
mossos al MACBA i al Forat de la
Vergonya acusades de realitzar
les pintades.Durant la setmana
ja s'havien realitzat concentra-
cions a altres localitats cata-
lanes, com a Vic i Lleida, on es
van fer dijous i Terrassa, on diven-
dres Mentrestant la salut de
l'Amadeu va empitjorant. Ja ha
perdut més de vint-i-vuit quilos i li
és difícil d'aixecar-se
o fins i tot de parlar.
Durant la vaga de
fam únicament ha
ingerit líquids amb
glucosa. Segons
Francesc Arnau, del
despatx d'advocats
que porta el cas,
exemples dels altres
presos demostren
que a partir dels
setanta dies les con-
seqüències d'una

vaga de fam poden ser irre-
versibles. Tot i amb això, la
Conselleria de Justícia sosté que
el pres es manté estable i que la
seva salut no perilla, i per tant es
nega a l'excarceració.  Els advo-
cats d'Amadeu Casellas lluiten
ara per aconseguir que aque-
stes condemnes també es
fonguin en una de sola, amb
què Casellas potser podria
obtenir el tercer grau peniten-
ciari. Per altra banda, el recurs
denegat per la jutgessa Erika
López García, del tribunal penal
número dos de Manresa, el pas-
sat 18 de juliol, ha passat a
l'Audiència de Barcelona, i ni tan
sols se sap quan els magistrats
estudiaran el cas. Escriu-lo:
Amadeu Caselles Ramon.
Hospital Penitenciari de Terrassa.
C. Torrebonica S/N 08227
Terrassa.         Contra-Infos 2/9/08

‘Aprovaria una llei que permetés dict ar penes de presó contra els okupes?’. Així era la pregunt a publicada per La V anguardia al seu web. 

No al Pla Caufec

Capçalera de la manifest ació per l’Amadeu Casellas

Propers judicis a 30 persones Propers judicis a 30 persones 
opositores al Pla Caufecopositores al Pla Caufec

ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- Aquests
dies una nova denúncia per
desobediència, resistència i
coaccions per impedir la tala
d'unes alzines i pins a Collserola
ha estat comunicada a un
membre opositor al Pla
Caufec. Amb aquesta nova
citació ja sumen 200 causes
judicials contra la resistència al
Pla Caufec. Aquests dies 9, 23 i
30 de setembre, a més, es real-
itzaran judicis a Esplugues con-
tra una trentena de persones
que es van sumar a accions
contra aquesta agressió. 17

anys després d'iniciar la lluita
contra un megaprojecte
urbanístic que avui dia ja està
destrossant i cimentant la
muntanya de Sant Pere Màrtir,
un gran grup de persones
espera el càstig  a les seves
accions de conscienciació i
denúncia. Aquestes noves cita-
cions es sumen al total de 57
persones amb diverses causes
judicials pendents fruit de 14
accions relacionades contra el
Pla Caufec, entre delictes o
faltes imputats pels Mossos
d'Esquadra i expedients admin-

istratius promoguts per l'ajunta-
ment. Quatre persones  resten
també  implicades en gairebé
un terç (59) de les 194 causes.
En dos judicis, l'ajuntament s'ha
personat com a acusació par-
ticular i està pendent de fer-ho
en algun altre. La Generalitat
també s'ha personat com a
acusació en un judici. La família
Sanahuja a través de les emp-
reses contractades per a la edi-
ficació també s'ha personat en
4 judicis.  

No al Pla Caufec 
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Mor una reclusa amb el tercer grau negatMor una reclusa amb el tercer grau negat
per no estper no est ar «suficientment malaltar «suficientment malalt a»a»

GALÍCIA.- El titular del Jutjat de
Vigilància Penitenciària nº1 de
La Corunya, Javier Sant Clodio
Pinyó, el mateix jutge que va
concedir el permís que va per-
metre escapolir-se a l'advocat
José Emilio Rodríguez Me-nén-
dez, va denegar en dues oca-
sions el tercer grau a una inter-
na per no estar «suficientment»
malalta. Aquesta, Carmen
Borja Jiménez, hagués com-
plert onze mesos de condem-
na des del seu ingrés en la
presó corunyesa de Teixeiro per
un delicte contra la salut públi-

ca, però no va poder fer-lo ja
que va morir dijous. La pròpia
junta de tractament de la
presó de Teixeiro va proposar a
Institucions Penitenciàries que li
concedissin directament aque-
st benefici. Però el jutge de vig-
ilància, sobre la base del dicta-
men realitzat pel forense i basat
en els informes mèdics que
tenien sobre la reclusa, va
denegar aquest canvi d'estat
penitenciari, tal com explica
Esther Muñoz la seva advoca-
da. Ara, la família estudia
demandar a Institucions Penit-

enciàries i a l'Institut de
Medicina Legal de Galícia
(Imelga) pel resultat dels seus
dictàmens. Segueix el degoteig
de morts sota custòdiaEl Centro
de Documentación contra la
Tortura ha fet públic que, en el
que va d'any 2008, són 66 ja les
persones que han mort o bé
sota custòdia o bé durant el
transcurs d'operacions policials;
d'aquestes, 53 han estat dins
de les presons i la resta quan les
persones estaven detingudes
per cossos policials.
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Dijous 4

DImecres 3

Divendres 5

DIssabte 6

Diumenge 7

Dilluns 8

El tempEl temp ss

Dimarts 9

LL’agenda’agenda
DIIJOUS 4 DE SETEMBE - 9.50H JUTJATS LLUÍS COMPANYS

Concentració al judici contra 
activistes antit aurins
DEL 4 AL 7 DE SETEMBRE - C/COLL DEL PORTELL, 59 BIS - BCN

15è Aniversari dels Blokes Fant asma
DEL 4 AL 7 DE SETEMBRE - PÇA CREU ALTA - SABADELL

Deu anys de Barraques a Sabadell
HTTP://WWW.SINDOMINIO.NET/MARXA-MAQUIS/

XI Marxa d’Homenatge als maquis

DIMARTS 9 DE SETEMBRE - 11.30H JUTJATS ESPLUGUES LLOB .

8 persones a judici per aturar les 
obres del Pla Caufec

L’Oficina d’Okup ació 
els dimart s a l’Esp ai Obert
18-21H C/VIOLANTD’HONGRIA, 71 <M> PLAÇA DE SANTS

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

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

SANTS.- El passat dissabte va
acabar la Festa Major
Alternativa de Sants amb un
concert a la Plaça de Sants.
Després del cercavila "Mani-
Festa-Acció", on es reivindicava
el parc de l'espanya industrial
com espai per l'ubicació de les
Festes Alternatives, on van par-
ticipar unes 400 persones,
l'Assemblea de Barri de Sants va
muntar un concert que serà
recordat pels santsencs com el
dia que els moviments socials
van vèncer al Districte. En
acabar el recorregut festiu i
reivindicatiu de la cercavila,
amb l'ajud dels diables de Sants
i diversos grups de percussió, els
organitzadors de la FMA 08 van
disposar un escenari a la Plaça
de Sants, on es va realitzar el

concert de cloenda de la Festa
Major. En pocs minuts la cèntrica
plaça del barri es va omplir de
gent per gaudir de la festa
reivindicativa, colapsant el tràn-
sit i posant a l'autoritat en un
greu compromís. La organ-
ització ha valorat com un gran
èxit la nit de dissabte, que "ha
ajudat a visibilitzar que l'espai de
la Plaça d'Osca se'ns ha quedat
petit, i que l'any que bé caldrà
que ens donin l'Espanya
Industrial". "Volem donar les grà-
cies a tota la gent que ha vingut
i a la gent que ha fet possible la
nit d'avui" clamava un portaveu
de l'organització, mentre feia
una crida a gaudir dels actes
que restaven de la Festa Major.
Més info: www.barrisants.org

Barrisants + Contra-Infos 2/9/08

Les festes alternatives Les festes alternatives 
prenen la plaça de Santprenen la plaça de Sant ss

LLUÍS FERRER DEIXA EL CÀRREC DESPRÈS DE LA REPRESSIÓ CONTRA EL PROCÉS DE BOLONYA

Dimissió del rector de la UABDimissió del rector de la UAB
CAMPUS DE BELLATERRA.- S'ha con-
firmat que el rector de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Lluís Ferrer va
anunciar abans de l'estiu que
no esgotaria els quatre anys
de mandat que acabaria el
novembre de 2009. La marxa
de l'encara rector es produirà
després d'un curs acadèmic
especialment difícil per a la
UAB per la tensió viscuda en el
campus de Bellaterra amb la

càrrega indiscriminada dels
Mossos d'Esquadra contra els
estudiants que estaven tan-
cats a la Facultat de Filosofia i
Lletres que va culminar amb
l'obertura d'expedients san-
cionadors contra trenta dos
estudiants. Les properes elec-
cions es produirien, per tant,
abans no acabi l’any i hi tin-
dria dret a vot tota la comuni-
tat educativa de la UAB, unes
40.000 persones entre estudi-

ants, professorat i PAS. Lluís
Ferrer no s’hi podria tornar a
presentar com a candidat, ja
que els estatuts permeten
mantenir el càrrec de rector
fins a un màxim de dos man-
dats. Els integrants de l’equip
de govern es proposen en
cada candidatura i per tant
segurament també es reno-
varan.

Kaos en la Red 
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Festes alternatives

La manifest ació va acabar amb un gran concert a la plaça de Sant s.

Estudiants en lluita Lluites laborals

Acomiadat el delegat sindical de la CNT a TEPSAAcomiadat el delegat sindical de la CNT a TEPSA
TARRAGONA.- L'Empresa Terminals
Portuàries SA (TEPSA) ha acomia-
dat el recent nomenat delegat
sindical de la CNT. El delegat era
treballador de TEPSA al moll d'in-
flamables del Port de Tarragona.
TEPSA va obrir un simulacre d'ex-
pedient sancionador per justi-

ficar un acomiadament que
l’empresa prèviament volia
negociar amb el propi trebal-
lador. Aquest fet es va produir
després que el treballador
comuniqués que s'estava organ-
itzant una secció sindical de la
CNT a l'empresa  i que s'inter-

essés per l'acompliment dels
drets laborals més mínims.  Cal
destacar que aquesta empresa
no acompleix els mínims drets
laborals i no respecta horaris ni
descansos dels treballadors.

CNT de Tarragona 
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RepressióRepressió
sindical asindical a
TTelefònicaelefònica

MADRID.- Telefónica ha decidit
acomiadar a 5 persones i expe-
dientar a 4 més amb 45 dies
sense sou ni feina, totes elles
sindicalistes que s'han oposat
activament a la firma del con-
veni co·lectiu, entre d'altres
moltes qüestions perquè s'in-
cluia una clàusula de doble
escala salarial (les noves con-
tractacions passarian a cobrar
un sou inferior en un 30-40% per
idèntica feina).
Durant la fase final de la nego-
ciació es van convocar vagues
i mobilitzacions que van tenir un
fort seguiment; a l'última con-
centració d'abans de la sig-
natura del conveni, amb més
de 2000 persones, davant de la
seu principal de l'empresa, va
haver-hi força tensió quan un
gran nombre de vigilants priva-
da contractada per Telefónica
es van oposar, amb contundèn-
cia, a que una representació
del comitè de vaga entrés a
entregar un comunicat als sindi-
cats que finalment van acabar
signant el conveni. Es dóna el
cas que les 9 persones san-
cionades van mirar de mediar
en els moments de més tensió
en aquesta concentració.

CGT + Contra-Infos 2/9/08


