
BARCELONA.- Dissabte 15 a la
tarda es va omplir de gent la
plaça Catalunya per a acudir
a la concentració anticapital-
ista en motiu de la trobada del
G20. A la mateixa plaça es van
succeir diferents parlaments
per part de diversos col·lectius:
treballadors de Nissan, Seat i
d'altres empreses afectades
per tancaments i expedients
de regulació; també van inter-
venir col·lectius d'immigrants i

membres de les assemblees de
facultats en lluita contra el pla
de Bolonya. Cap a quarts de
set es va sortir en manifestació
cap a la Plaça Universitat per
tornar pel carrer Pelai. 
Al'alçada del Portal de l'Àngel
els mossos d'esquadra, en gran
nombre tant aquí com a la
Rambla de Canaletes, van car-
regar contra la gent concen-
trada a l'alçada del Banc
d'Espanya al dipositar-s'hi un

sac de fems a la seva porta;
immediatament unes 7 fur-
gones d'antiavalots van
apropar-se amb les sirenes
enceses des de les Rambles per
aturar-se davant de la gent
concentrada; allà van estar
prop de deu minuts amb les
sirenes cridant per incredulitat
dels allà presents.
Poc després la manifestació va
seguir fins a la Borsa de
Barcelona al Passeig de
Gràcia. Després la gent ja va
anar marxant poc a poc.
Un detingut estona després de
la fi de la manifestació
Cap a les 8 de la tarda es pro-
duia una detenció relacionada
amb la manifestació a la sorti-
da de la pareada de metro
d'Horta; un grup de persones es
va trobar al sortir de l'estació a
diverses dotacions del mossos
d'esquadra i a una furgoneta
de les UPAS de la Guàrdia
Urbana. Van identificar a
tothom i detenir a en Karim jove
de Vilanova i la Geltrú, sota l'a-
cusació d'haver agredit a un
antiavalot durant la mani-
festació. 'Horta va ser traslladat
a la comisaria de Les Corts on
prop d'una cinquantena de
persones va restar fins la mati-
nada concentrada davant de
la vigilància policial. Finalment,
va passar a disposició judicial i
va sortir en llibertat amb càrrecs
de desordres públics a l'en-
demà, diumenge.
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DETENEN UNA PERSONA DESPRÉS DE LA MANIFESTACIÓ

“L“L AA CRISICRISI QUEQUE LALA PPAGUINAGUIN ELLSELLS ””

Gent  concentrada a la plaça Cat alunya

BARCELONA.- El passat dijous 13
de novembre, sis joves s'enca-
denaren a l'entrada dels edifi-
cis de la Caixa a l'Avinguda
Diagonal. Juntament amb ells
un altre grup de joves portava
pancartes amb lemes com "no
pagarem la vostra crisi" o "el
capitalisme ens encadena a la
precarietat".
Amb aquesta acció es pretén
denunciar que, una vegada
més, es faci pagar els costos
de la crisi del gran capital a
aquells i aquelles que van
pagar també pels beneficis
acumulats durant els darrers
anys: els treballadors, exclosos,
aturades, i estudiants. Una
vegada més, es pretén fer
pagar a les precàries per l'am-
bició de bancs, transnacionals
i especuladors.           Maulets + 
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BARCELONA.- Paral·lelament a la
reunió del temut G20, el proper
dissabte 15 s'ha convocat una
mobilització a nivell interna-
cional per denunciar als respon-
sables de la crisi global. A
Barcelona serà a les 17h a
Plaça Catalunya i n'hi ha con-
vocades una vintena més a
d'altres municipis catalans. A
continuació reproduïm part de
la convocatòria: «Fa mesos, mil-
ers de persones vam sortir al
carrer per un habitatge digne i
ja vam advertir del perill de la
bombolla immobiliària. Ara que
ha esclatat, la pagarem nos-

altres? Durant anys s'han forrat i
ara ens anuncien acomiada-
ments, retalls salarials, tanca-
ment d'empreses, "aparcar" el
protocol de Kioto. Està clar que
els grans partits governen per a
la banca i que els grans sindi-
cats no protestaran, si fins i tot
els han felicitat els bancs i
empresaris! Privatitzen els ben-
eficis i socialitzen les pèrdues, es
creuen que som estúpids? Ho
permetrem? Es clar que no! El
proper dissabte, 15 de novem-
bre a les 17h sortirem al carrer a
totes les ciutats. Passa-ho!
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BARCELONA.- Desenes de milers
de manifestants van marxar el
passat dijous 13 de novembre
en defensa de l'ensenyament
públic a Barcelona. Professors,
estudiants i pares i mares de
l'ensenyament públic han
expressat junts la seva oposició
als plans privatitzadors que
impulsa el tripartit. La Guàrdia
Urbana donava la xifra de
14.000 manifestants, els organ-
itzadors més de 50.000. No hi ha
dubte que aquesta darrera
xifra s'aproxima molt més a la
participació real, demostrant
que, malgrat els esforços del
conseller i de l'entorn sindical i
social proper al tripartit (CCOO,
UGT, Fampac, MRP's), la vaga
conjunta del professorat de la
pública i dels estudiants ha
superat amb escreix les previ-
sions més optimistes.
Patètica altra cop la prepotèn-
cia de l'inefable conseller
Maragall aportant a primera
hora del matí una xifra de
vaguistes del 19% (és a dir, per
sota dels 15.000, tres vegades
inferior a la xifra real), quan
poques hores després només la
quantitat de manifestants de
Barcelona superava amb
escreix aquesta quantitat.

La manifestació estava
encapçalada amb una pan-
carta unitària amb el lema "En
defensa de l'ensenyament
públic i la seva qualitat. LEC:
no volem aquesta llei. No al
Pla de Bolonya", signada per
les organitzacions convocants
(els sindicats de professors
ASPEPC, CGT i USTEC  Ste’s i les
organitzacions estudiantils EA,
SEPC, SE i AEP). Durant la man-
ifestació s'han cridat tota
mena de consignes contra la
LEC, el pla Bolonya i el Tripartit,
responsable d'executar les
polítiques privatitzadores, jer-
arquitzadores, elitistes i dereg-
uladores de drets que conte-
nen aquestes mesures, amb
constants referències també
al generós finançament al
capital per part dels governs
en els actuals temps de crisi:
"Fora empreses de la
Universitat", "Sí que hi ha din-
ers, els donen als banquers", "El
plans de Bolonya són una ver-
gonya", "El fill de l'empresari a
la universitat, el fill del obrer no
s'ho pot pagar", "Contra la
LEC, vaga general", "No és
autonomia, és privatització",     

Contra la LEC + 
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SANT ANDREU DE PALOMAR.-
Aquesta setmana un grup de
joves del poble de Sant Andreu
de Palomar ha reokupat un
espai al carrer Gordi número 1
de Sant Andreu que porta anys
abandonat pel seu propietari.
Ja havia estat okupat com a
vivenda per un grup de dones i
posteriorment desallotjat pels
mossos. Era coneguda com La
Gorda. L’han reanomenat
com la Gordíssima. 
"Davant l'agressiva situació de
l'especulació urbanística que
es viu a Sant Andreu de
Palomar i la inexistència de
cap espai autogestionat, fem
saber que a partir d'avui ens
posem a treballar en aquest
espai autònom. Individualitats
i col.lectius es troben per a dur
a terme activitats i esdeveni-
ments en benefici de tots i
totes. En un món on els diners
han mogut les relacions
humanes i on un grup reduït
s'enriqueix a costa de les
necessitats bàsiques de les
persones, com poden ser

l'habitatge o el menjar, és fa
més que necessari un projecte
com aquest. Amb l'actual
conjuntura de crisi econòmi-
ca, augment de l'atur i dismin-
ució del poder adquisitiu, ara
més que mai l'organització de
les persones i la creació de
vincles de diferents lluites són
necessàries per invertir l'ordre
en el que vivim.
Per tant, volem un espai on els
veïns i veïnes es puguin trobar,
on les activitats per conscien-
ciar i per enriquir-nos per-
sonalment i col.lectiva siguin
el nostre objectiu i que con-
tribueixi en la mesura de les
nostres modestes possibilitats
a la creació d'un moviment
subversiu contra el capital-
isme i el patriarcat. Amb
aquesta ocupació alliberem
un espai per totes les person-
es, un espai lliure de les lleis
del capital, d'opressions
nacionals, sense discriminació
de gènere i sense racisme".
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Okupació

TÀRREGA.- El 09/11/08 han
aparegut a la porta de casa
quatre agents dels mossos
d'esquadra amb dues dones,
que deien ser amigues de la
família propietària de la casa.
Van entrar a la casa tot tren-
cant la cadena que hi havia
al pati. Des de la finestra
varem dir que allò era una
casa que estava ocupada
des de ja feia una setmana i
que sense ordre judicial no
podrien entrar. Aleshores el
caporal de la patrulla va
acusar-nos de robatori per
legitimar l'acció d'entrar a la
casa sense un ordre judicial. I
trencant d'una patada la
porta del darrere, un cop a
dins, les senyores amigues de
la família van veure que no

érem lladres. Van procedir a
identificar a les persones que
érem netejant fora i poc
després el caporal va entrar
de nou dins la casa. Fent us de
la violència, va empènyer un
de nosaltres contra un moble.
Els policies estaven molt
nerviosos i tenint en compte la
poca capacitat de força i
resistència que nosaltres
teníem, varem sortir pel nostre
propi peu fora de l'immoble.
Aquesta vivenda va ser oku-
pada el 02/11/2008 situada al
Av. Fàtima num. 6. i es varen
fer molts esforços, per guardar
en un quartet tot allò que hi
havia a la casa. Prou desallot-
jaments il·legals.

Col·lectiu Okupa de Tàrrega
+ Contra-Infos 18/11/08

DDesallotjament il·legal a Tàrresallotjament il·legal a Tàrregaega

VALLCARCA/BARCELONA.- Un
recurs presentat per una de
les parts afectades ha provo-
cat la suspensió del desallotja-
ment a 48h de que es produís.
La suspensió és provisional i
tornaran a donar data proba-
blement. Es manté però la
convocatória per dimecres 19
de novembre on hi haurà una

concentració amb xocolata-
da de 9 a 15h del matí.
Recordar que per l'endemà
del dia que desallotgin hi ha
una concentració convoca-
da davant de la biblioteca
Jaume Fuster a la Plaça
Lesseps, a les 8 del vespre.

Ateneu Popular de Vallcarca
+ Contra-Infos 18/11/08

SANT JUST DESVERN.- El passat
dimarts dia 11 va tindre lloc la
primera jornada de les atu-
rades parcials que la Secció
Sindical de CNT-ACSA han
convocat al servei municipal
de jardineria de Sant Just
Desvern, gestionat per la
contrata d'ACSA-Verd, amb
un seguiment del 60%.
Aquestes aturades parcials es
duran a terme durant els
propers tres mesos; en con-
cret, la resta de jornades de

vaga estan convocades per
al dia 13 d'aquest mesentre
les 12h i les 14h, el dia 20 amb
una aturada de 24h; durant
el mes de desembre els dies
19 i 22 entre les 12h i les 14h, i
el dia 23 una aturada de 24h.
El mes de gener, per altra
banda, les aturades seran els
dies 13 i 15 entre les 12h i les
14h i el dia 29 de gener una
altra de 24h.
Finalment, els treballadors van
anunciar que tindrà lloc el

proper dissabte 22 de novem-
bre una manifestació a Sant
Just Desvern a les 11:30h a la
Rambla de Sant Just per a
denunciar la política laboral
de l'empresa ACSA, i demanar
a l'Alcalde que faci avenir a
l'empresa a negociar i poder
posar fi al conflicte.
Les reivindicacions dels trebal-
ladors són:
- Readmissió dels treballadors
acomiadats per repressió
Sindical

- Reconeixement de la Secció
Sindical de CNT
- Fi de la temporalitat laboral
- Regularització de les cate-
gories professionals
- Garantia salarial
- Plus de perillositat i penositat
- Un millor servei municipal de
jardineria
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Lluites laborals

SSuspès el desallotjament deuspès el desallotjament de
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ÈÈxit a la primera jorxit a la primera jornada d’aturades parnada d’aturades parcials a la jarcials a la jardineria de Sant Justdineria de Sant Just



SANT CUGAT.- El proper 24 de
novembre dos joves santcuga-
tencs seran jutjats per les
denúncies que la policia local
va interposar contra ells per
aldarulls a les barraques d'en-
guany. La detenció dels dos
joves i la manera com la policia
local els va tractar van ser com-
pletament desmesurades, i  a
més,la policia local va inventar-
se (per justificar les seves
accions) que els joves els
havien agredit. Ja en el seu

moment, des de l'Assemblea
de Joves vàrem denunciar l'ac-
tuació inadequada dels agents
locals i el regidor de seguretat,
Xavier Martorell, va negar les
acusacions i va afirmar amb
rotunditat que els agents van
actuar de manera correcta.
Des de l'AJSC seguim defen-
sant la innocència dels acusats
i mantenim tot el que vam dir
sobre l'actuació dels agents. 

Assemblea de Joves de Sant

Cugat + Contra-Infos 18/11/08
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Manifest ació contra el pla de Bolonya
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Manifest ació contra llibreria Europ a
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Especulació immobiliària

CP BRIANS II.- A 7 de novembre
del 2008 Amadeu es troba
encara recuperant-se física-
ment de la Vaga de Fam de 76
dies que va portar a terme
aquest estiu. També està
encara esperant que es com-
pleixin les promeses que li van
fer deixar-la.A nivell mèdic té
forts dolors en les extremitats,
degut, segons sembla, a la
falta de recobriment amb que
van quedar els nervis durant
l'última fase del dejuni. Això fa
que tan solament el frec dels
llençols li produeixi molèsties.
Podem assegurar que la recu-
peració està sent més lenta
per culpa dels serveis mèdics
penitenciaris, que de forma
incompetent, o deliberata, no
li han tractat com la situació
ho exigiria. Des que va arribar
a Brians 2, Amadeu duu sol·lic-
itant una dieta especial, dona-
da l'escassesa del ranxo, i
encara l'està esperant. El dia
31/10 li va anar a visitar una
metgessa externa a la presó
–no la de confiança que ve
reclamant des del mes de juli-
ol-, i li va pendre tots els
medicaments que s'estava
prenent, a prescripció del
metge del mòdul, i els hi va
substituir pels adequats ja que
aquests li estaven perjudicant.

Tan mateix li va afegir suple-
ments vitamínics i d'àcids, pre-
scripció que encara no li
havien donat. També li va
encarregar unes anàlisis de
sang, els primers després de
dos mesos. Aquesta visita arri-
ba després que Amadeu fes
diverses instàncies al director
de Brians 2 on explicava les
seves dificultats per a recuper-
ar-se. D'altra banda s'estan
fent oïdes sordes a les múltiples
peticions que li entri a visitar la
metgessa de confiança. Tant
el director de Brians 2, com el
secretari de la DGSP Albert
Batlle, com un representant
del Síndic de Greuges, saben
d'aquesta situació i l'estan
obviant de forma descara-
da.A nivell legal, recordar, que
havia dues vies obertes per a
arribar a la llibertat de
Amadeu. D'una banda la peti-
ció de refundició, la qual ha
estat rebutjada per l'Audiència
Provincial de Barcelona a data
de 27/10. D'altra banda està
l'obtenció dels beneficis peni-
tenciaris, que va ser el que es
va acordar en el mes de
setembre amb el síndic de
greuges, i que va posar fi a la
HH. El pròxim dia 15 se li
donarà, suposadament, a
Amadeu un programa individ-

ualitzat de tractament en el
qual estaran programats els
permisos durant els pròxims 6
mesos, per a acabar el
període amb l'obtenció del
100.2 (tercer grau restringit).
Així que en breu sabrem si tot
era un fanal, o realment surt de
permís, que és el que li corre-
spon.A nivell polític els atacs
per part de la institució
carcerària no han cessat.
Primer van ser tres companys
als quals se'ls va prohibir les
comunicacions sense expli-
cació alguna. Després Franki
(un company de Terrassa en
tercer grau) amenaÇat per
mostrar la seva solidaritat amb
Amadeu. I finalment, des de
l'hospital de Terrassa (on
Amadeu va estar la major part
de la HH) s'ataca als seus
advocats amb falses acusa-
cions, intentant sancionar-los.
Qui seran els següents?Es com-
pleixin o no les promeses per a
poder veure a Amadeu en el
carrer, l'actitud de la institució
carcerària és repudiable.
Seguim atentxs. No ens van a
fer callar, a la seva repressió
respondrà més solidaritat, fins
que tots/es siguim lliures. MORT
A L'ESTAT, LLIBERTAT I ANARQUÍA 
Coordinació Anticarcerària de

Catalunya 18/11/08

Presos i preses en lluita

GRÈCIA.- La setmana passada
explicàvem que més de 5000
presos i preses a Grècia han
iniciat des de principis de mes
vagues i dejunis a presons de
tot l'estat. Les seves reivindica-

cions són des de demandes
bàsiques per una vida digna
com d'altres referides a
mesures disciplinàries, l'aboli-
ció dels centres de menors,
assistència mèdica... La mobil-

ització no ha deixat de crèixer
des del seu inici i el seu suport
a fora ja s'ha deixat sentir tant a
Grècia com a la resta d'Europa.
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C LOT/BARCELONA.- Des de fa mØs de 15
anys, la Sra. Rosa, veïna de la finca del
carrer Rogent 81 bis (a on ja hi havien
viscut els seus avis i els seus pares),
pateix assetjament immobiliari per part
del propietari, que sense cap mena
d’escrœpuls no ha fet cap inversió en el
manteniment de la finca, ha tallat el
subministrament d’aigua, ha contractat
detectius privats i un llarg etcŁtera dels
mØs variats paranys... per tal de fer-la
fora i desenvolupar el seu bussiness
especulatiu.
La Sra. Rosa ha plantat cara i s’ha dedi-

cat a fer un llarg pelegrinatge per totes
les oficines de l’administració (Síndic de
Greuges, Oficina Municipal contra el
mobbing,Seu del Districte, Jutjats, Poli-
cia...), sent nul el resultat obtingut.
L’ajuntament demostra a l’hora de la
veritat una descarada, per no dir còmpli -
ce passivitat. A mØs a mØs, el Districte
va donar el permís d’enderrocament a la
propietat, quan es coneixia la presencia
de la Sra. Rosa, el seu contracte indefi-
nit i l’assetjament que patia...
La justícia ha condemnat a la Rosa al
desnonament immediat i a sobre a pagar

les costes del judici. Fins i tot una quere-
lla criminal per mobbing i coaccions,
admesa a tràmit i interposada per la
Rosa, no ha aconseguit aturar el procØs.
Per donar el teu suport, pots apropar-te
a la botiga i firmar la petició contra el
desnonament, fer circular aquesta histò -
ria, i estar pendent de futures convo-
catòries...
No deixarem que sigui invisible aquest
nou cas de violŁncia immobiliària!T otes
plegades plantem cara a l’especulació.
Col•lectiu de suport a la Rosa Talon +
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Repressió

AAssetjament immobiliari al barri del Clotssetjament immobiliari al barri del Clot

JJudici injust a joves santcugatencsudici injust a joves santcugatencs

SSituació d’Amadeu Casellas 2 mesos ituació d’Amadeu Casellas 2 mesos 
després de la fí de la vaga de famdesprés de la fí de la vaga de fam

SSegueixen les vagues de egueixen les vagues de 
fam a les prfam a les presons gresons greguesegues


