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El passat dia 6 es van complir 27 anys dels fets que varen fer anar a MUMIAABU-JAMAL al corredor de la mort
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Okupació i Centres Socials

POBLE NOU/BARCELONA.- El pas-
sat 27 de novembre, unes 50
persones varen participar en
la okupació del Saló del Tinell
, al Museu d’Història de
BArcelona, per denunciar la
vergonya que suposa que el
CSOA La Teixidora, ubicat al
barri de Poble Nou, es trobi en
perill de desallotjament.
Mentre un grup de persones
es trobava ocupant el Saló
del Tinell, el grup de fora va
desplegar una pancarta amb
el lema «Desallotjar la
Teixidora? Quina vergonya!».

Amb aquesta acció es prete-
nia denunciar que alguns edi-
ficis incautats pel franquisme,
com l'actual CSOA La
Teixidora  no hagin estat tor-
nats al barri, i que s'hagi per-
mès que restés 30 anys aban-
donat. També diuen que és
vergonyós «que es pretengui
abusar de la via penal, fins i
tot sense judici, per expulsar a
les persones que okupen,
rehabiliten i omplen de vida
social i política espais
històrics, incautats i abando-
nats com aquests». Des del

CSOA s'informa que aquesta
ha sigut només la primera de
les accions que es duran a
terme fins que la jutgessa no
decideixi arxivar el cas, i
conviden a tothom a mostrar
el seu suport.

Más info: teixidora.squat.net

CSOA La Teixidora
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EL CSOA LA TEIXIDORA INICIA UNA CAMPANYA PER ATURAR EL DESALLOTJAMENT

«Pocavergonyes» a Poble Nou«Pocavergonyes» a Poble Nou

Lluites d’arreu

GRÈCIA.- L’assasinat del jove
de 16 anys Alexandros
Grigoropoulos per trets de la
policia grega ha generat fins
el moment un munt de mobil-
itzacions i tres nits de disturbis
arreu del territori grec.
L’estudiant d’institut va ser
tirotejat al cor dissabte en un
incident al barri  d’Eksarjia
d’Atenes i la noticia va córrer
veloçment donant-se els
primers disturbis; la versió ofi-
cial de trets al aire no tenia
crédit i ni tan sols les deten-
cions dels policies implicats
calmaven la indignació als
carrers que es va generalitzar
ràpidament. Diumenge milers
de persones es manifestaven
amb pancartes com
“Pasmos-porcs -assasins” o
“Assasins d’estat”a diferents
ciutats, pobles i illes gregues;
10 mil persones a Atenes i 3
mil a Tesalónica, i al final de
les manifestacions es don-
aven nous disturbis amb la
policia. Durant aquests tres
dies varies comisaries han
estat atacades amb pedres i
molotovs, vàries d’elles calci-
nades amb cotxes i furgons
policials cremats. També han

estat atacats concessionaris,
seus de partits, bancs,
botigues de luxe (en campa-
nya nadalenca) i s’han donat

alguns saquejos. Es parla de
desenes d’establiments alho-
ra que els detinguts també es
conten per desenes; alhora
circulava el rumor sobre la
delaració de l’estat d’e-
mergència. Les crides a la
calma del president o del
pare del noi no aturaven les
protestes. Per altra banda el
dilluns es llevava amb  molts
instituts tancats o ocupats
pels estudiants, un munt de
universitats okupades i milers
d’estudiants als carrers en
manifestacions espontànies
cap a les comisaries on es
tiraven pedres, ampolles o
taronges. També alguns jut-
jats i diaris eren atacats. Per
dimecres s’està preparant
una vaga gen-
eral de trebal-
ladors, que
sembla que ja
estava con-
vocada con-
tra les polí-
tiques el gov-
ern. Dilluns a
la nit es tor-
naven a  do-
nar disturbis
incendiaris a
un munt de
punts.
En alguns
llocs la policia

ha-via de respondre amb
pedres després d’haver esgo-
tat les municions de gas
lacrimógen passats tres dies
d’enfontaments.

Mobilitzacions a Europa
A diferents llocs europeus
s’han donat mobilitzacions
contra les autoritats gregues.
A Hamburg unes 300 persones
es manifestaven totalment
rodejades, a Londres unes 30
persones ocupaven l’ambaix-
ada grega i canviaven la
bandera per una roig i negra,
a Croacia el consolat ptia
atacs i a Berlin també s’ocu-
pava l’ambaixada. 
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ELS DISTURBIS 'ESTENEN PER DIVERSES CIUTATS

RevoltRevolt a popular a Grèciaa popular a Grècia

La impunit at policial, l detonant dels disturbis

Catalunya.- Les protestes
contra la implantació de
l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES), o procés de
Bolonya, continuen per sego-
na setmana amb les tan-
cades a Barcelona i s'estenen
a força universitats del país:
els estudiants van ocupar
dimarts al migdia el rectorat
de la Universitat de Lleida
(UdL) i al vespre la Facultat
d'Educació i Psicologia de la
Universitat de Girona (UdG).

L'Assemblea Contra Bolonya
de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) es va reunir amb
la rectora, Montserrat Casas
per decidir si promou una tan-
cada. Paral.lelament l'advo-
cat dels estudiants expedien-
tats de la UAB van rebre
aquest passat dijous 27 la pro-
posta de resolució de l'expe-
dient, on es demana l'expul-
sió dels 29 expedientats per
un període entre 1 i 11 anys
de totes les universitats de l'e-

stat. El Rectorat te un termini
de cinc dies per confirmar
aquesta resolució. Divendres
passat va tenir lloc una roda
de prensa de professors quer
recolçaven la vaga dels estu-
diants on exigien que es
retiressin aquests expedients i
s'iniciès un procès de diàleg i
debat participatiu s'obre
l'aplicació del Pla Bolonya. 
Mes info:www.tancadaala-
central.blogspot.com/
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GRUPS D'ESTUDIANTS OCUPEN NOVES FACULTATS CONTRA BOLONYA

CondemnatCondemnat s 29 expedients 29 expedient atats de la UABs de la UAB

Estudiants en lluita



AGADIR.- Dos estudiants saha-
rauis Houssein Abdessadik
kteyif i Jaya Bava Abdelaziz
van ser assassinats aquest dil-
luns 01 de desembre, després
d'haver estat atropellats per
un autobús a l'estació d'auto-
busos del Barri Almasira, men-
tre que altres estudiants van
resultar greument ferits. Els
estudiants saharauis, partici-
paven en una asseguda paci-

fica per a exigir que els facilitin
el transport per a poder cele-
brar al costat de les seves
famílies la festa "d'Aneu š
Aladha", i de manera fugaç es
van veure sorpresos per l'arrib-
ada d'un autobús a alta veloc-
itat atropellant a la gent, cau-
sant la mort de dos estudiants i
ferint a diversos més. 
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Més repressió contra elsMés repressió contra els
estudiantestudiant s saharauiss saharauis Els mil ulls de l'SGAE Els mil ulls de l'SGAE 

MADRID.- La jutgessa de primera
instància Dª Maria José Lorena
Ochoa de l'Audiència Provincial
de Madrid ha donat la resolució
del judici contra "A la barri-
cadas" interposat pel cantant
Ramoncín i el seu honor, una res-
olució que considerem un dis-
barat jurídic. 
1.- Es repeteix "contra legem"
que els comentaris són il·lícits
amb efecte retroactiu. És a dir,
que sense sentència ni res que
dictamini que falten a l'honor, ja
ho eren per si sols. Fent cabrioles
en les seves pròpies competèn-
cies com jutges que han de dic-
taminar la ilicitud. 
2.- Fa responsables a admin-
istradors i/o propietarixs de
dominis de comentaris de ter-
cers amaparant-se en la llei fran-
quista dels anys 60. I eludeixen
l'article 16 de la seva pròpia llei,
LSSICE: Els prestadors d'un servei
d'intermediació consistent a
albergar dades proporcionades
pel destinatari d'aquest servei no
seran responsables per la infor-
mació emmagatzemada. 
3.- Continuen caient a tractar a

qualsevol pàgina web com si fos
un periòdic o una empresa.
(eludint, de nou, l'art.15 de la
LSSICE: No s'imposarà als presta-
dors de serveis una obligació
general de supervisar les dades
que transmetin o emma-
gatzemin, ni una obligació gen-
eral de realitzar recerques
actives de fets o circumstàncies
que indiquin activitats il·lícites). 
Però com les coses no vénen
soles i més tractant amb l'SGAE o
algun dels seus membre més sig-
nificats, ara resulta que, segons
informacions aparegudes en un
diari econòmic, l'SGAE contrac-
ta detectius per a perseguir-nos
recopilant informació sobre nos-
altres i, com Estat paral·lel,
l'SGAE ens vigila. Vigilen convo-
catòries, gravant i creantn
informes relacionatss entre
activistes que creuen en la cul-
tura i no en el lucre d'empreses-
gestores. Investigar a gent per la
seva forma de pensar... a què
sona això?. 

A les barricades+
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Rouillan seguirà a la presóRouillan seguirà a la presó

PARIS.- El passat divendres 5 el
jutge del tribunal d'apel.lació
de Paris, va denegar la semil-
libertat a l'activista d'Action
Directe Jean-Marc Rouillan,
fent cas de la fiscalia que con-
sidera que va reivindicar la llui-
ta armada en una entrevista.
Ja l’en va privar a l'octubre,
arran d'una petició del fiscal,
que va veure una reivindi-
cació de la lluita armada en
aquestes declaracions de
Rouillan, fetes a L'Express.
Durant el règim de semilliber-
tat, Rouillan passava la nit i els
caps de setmana en una
presó de Marsella. Ara torna a
estar-hi permanentment.El
règim de semillibertat li fou
concedit a condició de no fer
declaracions sobre les
accions polítiques per les
quals havia estat condemnat
l'any 87. Havia concedit
algunes entrevistes, com
aquesta de Xavier Montanyà,
publicada a VilaWeb el març
passat.En totes les entrevistes

havia complert el requisit del
jutge. A la darrera, publicada
a L'Express, Rouillan mantenia
la mateixa línia de discurs,
amb declaracions com aque-
sta: "Aclarim les coses: el
procés de la lluita armada, tal
com va néixer després del 68,
dins aquell formidable impuls
d'emancipació, ja no existeix
(...). Però jo, com a comunista,
continuo convençut que la
lluita armada és necessària en
un moment del procés revolu-
cionari". Uns quants mitjans de
comunicació francesos les
van contextualitzar com si
Rouillan defensés la lluita
armada o reivindiqués els fets
que el van portar a la presó.
Cal tenir en compte que tan
sols li mancaven dos mesos
per a poder obtenir la llibertat
condicional. I ara hauran de
passar dos anys abans de
poder tornar a la semillibertat.
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ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1R - 
<M> PLAÇA DE SANTS - DIMARTS DE 18H A 20H

Oficina d’Okup ació

Pres@s en lluita

Per una cultura lliure

MAS BLANC/CENTELLES.- "El dia 9,
els Mossos han provat de
desallotjar les persones que,
des de fa dies, ocupem la
base de la torre 38 per aturar
la MAT. Els treballadors van
començar a pujar la torre el
divendres i els
contemplaActius vam acon-
seguir aturar les feines el diss-
abte i el diumenge. Dimarts els
treballadors van tornar amb el
suport dels Mossos d'esquadra.
Passi el que passi és molt

important assegurar la presèn-
cia cada dia a les vuit del
matí, tothom que pugui, que
vingui a la torre 38 de la MAT
(Mas Blanc) a continuar els
relleus (cada vegada que
s'emporten a dos, se n'hi posen
dos més) o a continuar la con-
templacció cada dia a les 8
del matí o a les 13:30h. Mas
Blanc. C1413b Km 10, entre
Centelles i Sant Feliu "
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Més accions contra la MAMés accions contra la MA TT

No a la llei del menor

Menor assassinat al CentreMenor assassinat al Centre
de Picón de Picón 

MADRID.- El dia 2 de desembre,
segons han informat fonts de la
pròpia institució, s'ha suïcidat un
nen de dotze anys en el centre
de menors "Picón".Encara no es
tenen moltes dades ni estan
totalment clares les circumstàn-
cies del que ha ocorregut, solsa-
ment se sap que el nen va ser
tancat en Picón fa aproximada-
ment 15 dies.Aquest centre, ges-
tionat per la Fundació O`Belen,
duu sent denunciat per maltrac-
tar als xavals des de fa més de
dos anys. En menys de dos
mesos quatre xavals i una edu-
cadora han denunciat davant
el IMMF maltractaments i viola-
cions greus dels drets
humans.Tampoc es coneixen les
condicions concretes en les
quals aquest noi estava reclòs.
Aquesta notícia és atroç, però
per altra banda no acaba de
sorprendre'ns, ja que en "Picón"
han estat constatades pràc-
tiques com aquestes.- Aïllament:
S'aplica durant almenys 24 hores
continuades a tots els xavals
quan ingressen. També s'usa
constantment com forma de
càstig. L'aïllament a menors esta
prohibit per les Nacions Unides
des de 1990. Diversos estudis
proven que multiplica el risc de
suïcidi, especialment en
menors.Agressions físiques i psi-
cològiques. Diversos xavals

denuncien que se'ls llença al sòl
i se'ls retorcen les extremitats per
a "contenir-los quan estan
nerviosos", també refereixen
insults i humiliacions de tot tipus.
Aquest estiu un noi de 17 anys va
haver de ser hospitalitzat amb el
crani fracturat i diversos més han
sofert contusions i lesions.-
Violació del dret a la intimitat:
escorcolls, nus, registres, escoltes
de trucades telefoniques, vio-
lació del secret de corre-
spondència.- Privació de lliber-
tat sense ordre judicial: els nois i
noies de "Picón" són reclosos
sobre la base de suposats prob-
lemes psicològics i passen set-
manes senceres en l'interior del
recinte. A molts se'ls impedeix
accedir a l'educació oblig-
atòria.- Medicació forçosa i
sense supervisió facultativa. Els
xavals de "Picón" també denun-
cien haver estat obligats a
ingerir sedants i antipsicótics
sense haver estat diagnosticats
per un metge, i que passen
mesos sense veure al psiquiatra
que prescriu els fàrmacs o que
les dosis són irregulars segons les
"existències en el centre", el que
produïx síndrome d'abstinència i
altres efectes greus.
Que aquesta mort no quedi
impune.
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En defensa del territori



Dijous 11

DImecres 10

Divendres 12

DIssabte 13

Diumenge 14

Dilluns 15

El tempEl temp ss

Dimarts 16

LL’agenda’agenda
DIMECRES 10 DE DESEMBRE - 9:30H PG LLUIS COMPNYS - BCN

Concentració en sollidarit at amb en
Karim, detingut de la mani anticrisi

DIMECRES 10 DE DESEMBRE - 20H PÇA. UNIVERSITAT - BCN

Concentració en record amb
l’Alexandros
DISSABTE 13 DE DESEMBRE - 20H METRO FONTANA

Mani «Roger , no oblidem » 

DIUMENGE 14 DE DESEMBRE -  12H ESTACIÓ TREN ALTAFULLA

Bicilcet ada contra Rep sol Ypf 

DILLUNS 15 DE DESEMBRE - 20H A LA PLAÇA UNIVERSITAT - BCN

16 anys sense en Pedro Álvarez 
assassinat per un policia a l’Hospit alet

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

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

Sant Feliu.- El passat 2 de
desembre, es van aplegar
unes 150 persones a la Jornada
titulada «La valorització al sec-
tor del ciment» al Palau
Falguera de Sant Feliu de
Llobregat. Una gran part dels
assistents eren treballadors de
la cimentera d'aquesta
població. El desenvolupament
de la Jornada es va veure mar-
cat per una concentració a l'in-
terior del Palau convocada per
la Plataforma Aire Net, amb
una vuitantena de persones de
Sant Feliu, Montcada, Pallejà i

Martorell, on la incineració con-
tinua essent un problema. Les
persones concentrades han
entrat a la sala amb les boques
tapades amb esparadrap i
amb pancartes que al·ludien la
manipulació i la manca de nat-
uralesa participativa de l'acte.
La sortida de l'Auditori va anar
acompanyada de crits contra
la manipulació i a favor de la
participació ciutadana, fet que
ha generat la confrontació oral
amb alguns treballadors de la
cimentera presents.
L'enfrontament ha continuat

fora de la sala, amb la interven-
ció també de l'Alcalde, i la regi-
dora de Salut de l'Ajuntament,
amb increpacions de diversa
mena, tot incloent menyspreus
personals dirigits als allà pres-
ents. Aquest fet ha generat,
entre els assistents defensors
d'un debat real i d'un canvi
organitzatiu de l'acte, una sen-
sació de manca de sensibilitat
política pel que fa a les preocu-
pacions ciutadanes.
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Sant feliu contra "la jornada del ciment"Sant feliu contra "la jornada del ciment" Més mobilitzacions contraMés mobilitzacions contra
el Tel TAAV a Euskal HerriaV a Euskal Herria

EUSKAL HERRIA.- No s'aturen les
mobilitzacions populars
contra la implantació del
Tren d'Alta Velocitat (TAV) a
Euskal Herria, aixecant
protestes per allà on van
arribant les obres i les
expropiacions per construir
l 'anomenada Y basca.
Aquesta darrera setmana
destaquen diferents
protestes. El dia 2 de
desembre , a Arrasate
(Guipúscoa), el Ministeri de
Foment havia d'aixecar
actes sobre les terres
expropiades en aquest
municipi. Des de quarts de
nou del matí una concen-
tració de protesta junt amb
una sentada bloquejava
l'entrada al consistori
d'aquesta localitat. Davant
la voluntat dels funcionaris
de Foment d'entrar a l'edi-
fici de l 'ajuntament,
l 'Ertzaintza va carregar
contra el grup que protag-
onitzava el bloqueig de
l'entrada. Un cop a dins de
l'ajuntament, van decidir
suspendre l'aixecament al
no donar-se les condicions
per a fer-lo. Poc després,
les prop de 200 persones
concentrades van sortir en
manifestació pels carrers
d'Arrasate.Pel diumenge 7
era a Durango on hi havia
convocada una mani-
festació en contra de la

megainfraestructura. La
convocatòria, feta al
novembre, tenia lloc dies
després de l'assassinat del
responsable d'una con-
structora participant a les
obres del TAV, pel que sem-
bla a mans d'ETA. Davant
d'aquests fets, medis i par-
tits polít ics exigeixen un
posicionament a la
plataforma que aglutina el
gruix de les protestes con-
tra el TAV en aquests dar-
rers anys, "AHT gelditu!".
Des del grup local de
Durango, al cap de la
manifestació es va assegu-
rar que es continuarien
amb les mobil itzacions i
amb la desobediència
civil. A la manifestació van
participar un miler de per-
sones i va recòrrer els prin-
cipals carrers de la
població biscaïna.Per
últim, al mateix Durango, el
dia després, dilluns 8, dues
persones es van enca-
denar amb un bidó a les
vies del tren, a l 'alçada
d'Ezkurdi, provocant la par-
alització del trànsit fer-
roviari i de vehicles de
motor durant hores; aquí
també l'ertzaintza va car-
regar contra els i les
solidàries concentrades en
suport als encadenats.
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Nota informativa
Des de fa unes setmanes a l’Espai Obert queden moltes còpies del

Contra-Infos i l’Info-Usurpa. Us animem a buscar llocs visibles com

espais, centres i locals socials, bars, universitats, instituts i feines on

poder penjar aquests murals. 

Crisi total

Judici alJudici al
detingut dedetingut de

la mani antila mani anti --
crisicrisi

BARCELONA.- El passat dimecres
3 de desembre va tenir lloc el
judici per faltes contra en
Karim, assistent a la mani-
festació del dia 15 de novem-
bre contra la gestió econòmi-
ca de la crisi. Detingut pels
Mossos i conscients que
estaven davant d'una falta
(fet que impossibilita la deten-
ció de cap ciutadà), varen
sobredimensionar l'acusació,
amb l'aportació d'un DVD (en
el que no apareixia l'acusat
fent res del que se li atribueix).
La petició més elevada fou la
sol·licitada pel Departament
d'Interior: 810 euros per faltes
de lesions, danys i desordres
públics. A més, demana una
indemnització de 500 euros
per a un mosso i 360 més per
a la Generalitat. 
L'actuació dels Mossos està
dirigida a coaccionar la
mobilització dels diferents
sectors socials . Detenir sis-
temàticament manifestants
per simples faltes, així com
coaccionar tothom que dis-
senteix, la gravació en vídeo
d'actes públics de tota mena
(manifestacions, concentra-
cions, etc), forma part d'una
política repressora global que
cal denunciar i que
persegueix persones i col·lec-
tius no pas per delictes come-
sos sinó per les seves idees i
compromisos polítics.

Alerta Solidària+
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