
BARCELONA.- Divendres 13 pel
matí s’inaugurava el campus
de Ca l’Aranyó de la
Universitat Pompeu Fabra
amb un clima de revolta. El
dia abans prop d’un centenar
d’estudiants van decidir ocu-
par-lo per protestar contra
l’aplicació del Pla de Bolonya
i contra la intervenció de les
empreses privades en la con-
strucció d’aquest nou campus
i de les actuals polítiques uni-
versitàries. El rector, Josep
Joan Moreso va donar l’au-
torització als Mossos
d’Esquadra per accedir al
recinte, els quals van arribar a
les 21.30h per a desallotjar-los.
En rebre la notícia de la inmi-
nent arribada dels mossos, els
estudiants ocupants es van
organitzar per realitzar
resistència passiva i pacífica,
característiques també
pròpies de la ocupació. La
dotació de la divisió d’anti-
avalots dels Mossos
d’Esquadra fou excesiva, atès
el caràcter pacífic i construc-
tiu de l’acte de protesta. Es
van desplaçar tretze fur-
gonetes i diversos cotxes que
van establir un perímetre a
l’entorn de la façana principal
de l’edifici. Aquest cos es va

limitar a donar un ultimàtum
amenaçador als estudiants en
els termes seguents: o marx-
aven de l’edifici o se’ls trauria
forçadament i se’ls obriria un
procés penal. Els estudiants
van optar per quedarse dins
l’edifici mitjançant una
resistència pacífica i efectiva-
ment foren trets un a un a la
força i identificats. Tres estudi-
ants van sortir ferits amb con-
tusions de diversa consid-
eració i molts d’altres van
manifestar els maltractaments
rebuts per part dels Mossos
d’Esquadra. A fora una con-
centració solidària va agluti-
nar més de 200 persones que
van cridar consignes en con-
tra de l’acció policial a les uni-
versitats com a forma de res-
olució dels conflictes. A les 12h
del divendres, es va

començar una assemblea a la
plaça del campus on s’havia
de fer l’acte d’inauguració,
programat per les 12.45h.
Quan van arribar les autoritats
polítiques, entre elles Josep
Montilla, Jordi Hereu i Josep
Huguet, i el rector de la UPF
J.J. Moreso, un grup d’estudi-
ants van sortir a rebre’ls amb
crits i pancartes. Amb la
resistència de les forces de
seguretat, els convidats es van
refugiar a una sala amb accés
restringit, on es va procedir a
l’acte d’inauguració només
amb la presència dels mitjans.
Els estudiants es van manifes-
tar a la plaça, demanant la
dimissió del rector i demostrant
el rebuig cap a la nova refor-
ma universitària. 

Assemblees de la UPF+
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En David de VEn David de V ilafranca ilafranca 
no anirà a la presóno anirà a la presó

Setmana de l’18 al 24 de febrSetmana de l’18 al 24 de febrer del 2009er del 2009

Creat el Juny del �98Creat el Juny del �98

El passat 13 de febrer prop de 200 persones tornaven a okupar el centre social Conchetta, a Milà,  desallotjat l’anterior 22 de gener.
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Repressió als moviments socials

Els mossos van desallotjar els estudiant s de Ca L’aranyó

No al Pla de Bolonya Lluites Laborals

FORTES PROTESTES A L’ACTE D’INAGURACIÓ DEL DIA SEGÜENT

Els mossos desallotgen els estudiantEls mossos desallotgen els estudiant ss
que ocupque ocup aven la universitaven la universit at Pompeu Fat Pompeu F ..

VILAFRANCA DEL PENEDÈS/
ALT PENEDÈS.- Una interlocutòria
de la secció 7a de l’Audiència
Provincial de Barcelona, data-
da de dilluns, 9 de febrer, ha
posat fi a l’amenaça de presó
sobre el David de Vilafranca.
En una llarga exposició de
raonaments jurídics, la secció
7a resol prescrita la pena pels
fets del 12 d’octubre del
98.Felicitats a tots i a totes! A la
família, a les amistats, al veïnat
sencer de Vilafranca!
I continuem el combat, amb
en Karim, en Jona, els dos de

Manresa, els 13 de Gandia?
Que ningú ho dubti, guan-
yarem! Els negres auguris,
però, s’han fet realitat quan
dos dies després una quinzena
de persones (entre elles el
propi David) han estat citades
a un judici arran d’una mobil-
ització demanant el NO a la
Constitució Europea, durant la
campanya pel “referèndum”
de fa uns 3 anys, pel qual se’ls
demana una pena-multa de 3
mesos de presó.

Alerta Solidària + 
Contra -Infos 17/2/09

ConvocadaConvocada
vagageneral vagageneral 

a Lebrijaa Lebrija

Lebrija/Sevilla.- Per dimecres
18 de febrer el Comité de
Ciutadans de Lebrija junt al
sindicat CNT han convocat a
una vaga general al municipi
sevillà. Afectat per una eleva-
da proporció de població en
atur, per tancaments d’emp-
reses irregulars i per l’equista-
ment del PSOE i dels sindicats
majoritataris al poder i control
de subvencions i borses de
treball, una bona part del
poble s’ha organitzat i ha
creat el Comité de Ciutadans
de Lebrija, que junt a la CNT,
han dinamitzat múltiples
mobilitzacions durant els
últims mesos. El conflicte
social dóna un pas més ara i
es convoca a una vaga gen-
eral a tot el municipi.
Exigeixen el control per part
del poble de la gestió de
mesures contra la crisi i les
borses de treball que con-
trolen CCOO i UGT. Per
descomptat, tant PSOE com
IU, governants del municipi,
com CCOO i UGT hi estan en
contra.

CNT Sevilla + 
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PancartPancart a de suport a Jona a de suport a Jona 
BARCELONA.- El passat 12 de
febrer es lliuraven els premis
Ciutat de Barcelona a
l’Auditori. Durant l’acte, en
concret quan Jordi Hereu,
alcalde de Barcelona, lliurava
el premi d’arquitectura i
urbanisme, un grup de person-
es va desplegar una pancarta
on s’hi podia llegir “Prou
especulació, Jona absolució”,
en referència a en Jona, jove
de l’Eixample encausat per la

manifestació en defensa del
Forat de la Vergonya de l’oc-
tubre del 2006 i que ha d’en-
frontar una petició fiscal de 8
anys de presó. Al mateix
temps es van llençar
octavetes, on s’hi explicava el
cas d’en Jona i la hipocresia i
complicitat de l’ajuntament
amb l’especulació i la
destrucció dels barris de la
ciutat.                 Llibertat.cat  +
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200 PERSONES ES MANIFESTEN PER TERRASSA

Per la despenalitzacióPer la despenalització
dels top mantdels top mant aa

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- El
passat dijous 12 de febrer prop
de 200 persones van aplegar-
se a les portes de l’ajuntament
de Terrassa per reclamar la
despenalització de la venda
ambulant de CDs i dvds.
Moltes d’elles senegales sense
papers que viuen precissa-
ment de la venda ambulant. 
La mobilització forma part de
la campanya que ha recollit
ja més de 10000 signatures i
que provarà de portar al

Congrés dels Diputats.
L’objectiu de la campanya és
aconseguir la modificació de
l’article 270 del codi penal,
que preveu condemnes d’en-
tre sis mesos i dos anys de
presó per reproduir, plagiar o
distribuir qualsevol tipus d’o-
bra sense permís. Actualment,
63 persones es troben empres-
onades a Espanya per vendre
còpies de CD i DVD al carrer.
l                          lamalla.cat + 
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AcampAcamp atats davant de SEAs davant de SEA TT
pel reingrés d’Alberto pel reingrés d’Alberto 

DE 18H A 20H A L’ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1

L’Oficina d’Okup ació 
torna tot s els dimart s

WWW.BOICOTPREVENTIU.ORG/WWW.PALESTINA .CAT

Boicot als productes israelians

Anti-Nuclears

Contra l’SGAE

MARTORELL/BAIX LLOBREGAT.-
Aviat farà un any de l’acord
de reingrés dels acomiadats
després d’una vaga de fam
de 17 dies, però encara el nos-
tre company Alberto García,
després de ser declarat apte
després de passar la correspo-
nent revisió mèdica, segueix al
carrer. A les gestions real-
itzades per la Representació
Social la Direcció de
l’Empresa segueix donant
llargues, apostant que el nos-
tre company llenci la tovallola
per cansament, que el pas del
temps faci mossa en la
memòria de la plantilla, o sen-
zillament prescriguin els ter-
minis legals per a demandar
jurídicament a l’Empresa per
incompliment de l’acord de
reingressos.Però el nostre com-
pany Alberto no llença la

tovallola i ha decidit acampar
davant de SEAT Martorell per
tal d’exigir a la Direcció de
l’empresa el seu reingrés.
També, amb l’objectiu de
cobrir el risc de prescripció
dels terminis, ha presentat al
Jutjat social demanda contra
l’Empresa per incompliment
de l’acord. Esperem que en el
pròxim Ple del Comitè
d’Empresa el conjunt de la
Representació Social prengui
nota de la burla de la Direcció
de SEAT i acordi efectuar ges-
tions més decidides perquè
compleixi l’acord i no hagi
d’esperar-se a la celebració
del judici. De nou cridem a la
solidaritat de tota la plantilla
per a exigir el reingrés
d’Alberto García. Avui per ell,
demà per tots. Assemblea d’a-
comiadats/des de SEAT 17/2/09

Repressió Policial

5 policies acusat5 policies acusat s d’s d’
agressions a manifestagressions a manifest antant ss
8 anys després dels fet8 anys després dels fet ss

MADRID.- El dia 9 els acusats
defensaren una versió contra-
dictòria dels fets que incloïa
des de la possibilitat que els
manifestants volguessin entrar
al congrés (en diumenge) fins
a la necessitat de defensar-los
que els efectius de seguretat
del congrés els agredissin. Van
insistir així en la versió donada
en la seva compareixença
davant el congrés dels
Diputats en 2001 pel llavors
Director General de Policia (Sr.
Cotino Ferrer) en la qual s’afir-
mava havia grups radicals llib-
ertaris que van trencar el
cordó policial i que pretenien
ocupar el congrés.El dia 10
van declarar els primers testi-
monis de l’acusació: els 7
detinguts i alguns dels lesion-

ats més greus. El relat dels fets
va diferir notablement i va ser
congruent al llarg de les
declaracions, reiterant que es
tractava d’un acte simbòlic i
pacífic que incloïa asseure’s
en les escales del Congrés i
desplegar una pancarta, que
no havia cordó policial en
aquest moment i que no van
rebre per part de la policia
cap consigna de desallotja,r
sinó que es van veure immedi-
atament envoltats de cops i
puntades. Els testimonis van
relatar com es van produir les
lesions per les quals denuncien
i, en alguns casos, van poder
identificar als seus suposats
agressors entre els acusats en
aquesta causa   .
Contra-Infos 17/2/09

Concentració contra l’ERE Concentració contra l’ERE 
de Legrisde Legris

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.-
Una cinquantena de persones
es van concentrar el passat
dissabte, 14 de febrer, davant
de l’Ajuntament de Terrassa
per protestar en contra de
l’expedient de regulació pre-
sentat per l’empresa Legris. 
Els treballadors i treballadores
de l’empresa denuncien l’ac-

tuació de l’empresa que
durant l’últim any, tot i tancar
amb benficis per 7 milions
d’euros, ha pres decisions que
han perjudicat clarament a
l’interés de mantenir aquí la
producció per poder-la
traslladar a països on la mà
d’obra fos més barata.  
CNT + Contra-Infos 17/2/09

Un miler de treballadorsUn miler de treballadors
de Mahle es manfestende Mahle es manfesten

contra els acomiadamentcontra els acomiadament ss
VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF. Un
miler de treballadors de l’em-
presa Mahle de Vilanova i la
Geltrú es van manifestar el
passat 14 de febrer contra
l’expedient de regulació
d’ocupació (ERO) i que pre-
veu acomiadar 250 trebal-
ladors dels 528 que té actual-
ment. Segons l’empresa,
aquesta és l’única alternativa
al descens de la demanda de
productes destinats a l’ex-
portació per a vehicles de
gamma mitja-alta. 
Els sindicats reclamen mesures

alternatives de caràcter intern
per evitar els acomiadaments,
com seria una prejuvilació
anticipada dels treballadors
amb  més de 55 anys i les baix-
es incentivades.
Segons el comitè d’empresa,
la direcció de la planta ja els
ha avançat que en el termini
d’un mes han d’acomiadar
140 persones i la resta de tre-
balladors afectats per l’ERO
s’hauran de deixar Mahle
abans de l’estiu.

Vilaweb + Contra Infos 17/2/09

CampCamp anya Tanya Tanquemanquem
GaroñaGaroña

Garoña/Burgos.- S’ha enge-
gat una campanya de cartes
i mocions adreçada a person-
es, associacions, forces polí-
tiques, ajuntaments, consells
comarcals i al Parlament de
Catalunya per a que demanin
al govern central que no es
concedeixi un nou permís de
funcionament a la central
nuclear de Santa Maria de
Garoña. Aquesta central va
començar a funcionar al 1970,
ha complert ja més de 38
anys. La seva autorització
d’explotació caduca el 5 de
juliol del 2009.Garoña té greus
problemes estructurals.
Segons un informe del propi
Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) la central té 78 ele-
ments que es consideren sev-
erament degradats, i altres
135 components amb un estat

de degradació que es qualifi-
ca de mitjà o baix. Durant
l’any 2008 s’han produït 5
declaracions d’incidents.
Renovar l’autorització d’ex-
plotació de Garoña significa
establir el  precedent d’un
cicle de funcionament
nuclear de 49 anys, prenent
una decisió contrària a qual-
sevol concepció del principi
de precaució. El “lobby”
nuclear està presionant forta-
ment per l’allargament del
funcionament de Garoña.
La darrera maniobra consisteix
en intentar fer la recàrrega de
combustible, el que garantiria
dos anys més de funciona-
ment per la via dels fets con-
sumats. Més informació a: 
tanquemlesnuclears.org

Contra-Infos 17/02/09



BARCELONA.-Des de Barcelona
dóna  servei d’informació i
atenció al client de les empre-
ses: 11888 (paginas grogues),
gas natural, endesa, philips,
clikair, panrico, danone,
etc.La vaga afecta als 3 cen-
tres de treball de Sitel Ibèrica
de Barcelona composta per
uns 1.500 treballadors aproxi-
madament i a la resta de cen-
tres de treball de tota Espanya
(Madrid, Sevilla) amb uns
3.500 treballadors. Aquesta
multinacional de capital
canadenc-estadunidense té
uns 65.000 treballadors en tot
el món.Els motius de la vaga
són el tancament fulminant el
dia 29 de Gener del centre de
treball a Valladolid (que dona-

va exclusivament el servei d’a-
tenció al client ONO) que ha
deixat sense treball a 300 tre-
balladors deslocalizan-los a
Xile i Colòmbia. No va haver
avís previ de tancament al
Comitè d’Empresa, no hi ha
hagut negociació, els trebal-
ladors es van assabentar del
tancament quan pretenien
incorporar-se per a realitzar la
seva jornada laboral, i es
trobaven amb guàrdies de
seguretat que els acompa-
nyaven de dues en dues fins a
l’oficina perquè els lliuressin la
carta d’acomiadament. Així
en cada torn de treball i amb
els 300 treballadors.
C.G.T.+
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Dijous 12

Dimecres 18

Divendres 13

DIssabte 14

Diumenge 15

Dilluns 16

El tempEl temp ss

Dimarts 17

LL’agenda’agenda
DIMECRES 25 DE FEBRER DE 20:30 A 22:00H C/VILADOMAT 158

Concentració Avort ament lliure 
DISSABTE 21 DE FEBRER 11:30H TRAM BAIX WALDEN T3

Manifest ació Jardiners de Sant Jus
DISSABTE I DIUMENGE 21 I 22 DE FEBRER

Trobades contra el Pla Bolonya a la UB
Dimecres 18 de Febrer 1 1:30h C/Diput ació,355

Concentració dels Mosos prep ara la teva acció

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

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

VVaga i concentraciò a aga i concentraciò a 
l’empresa de telemarketinl’empresa de telemarketin

SITELSITEL IBÈRICAIBÈRICA

No a la LEC

Alianza Nacional es dissolAlianza Nacional es dissol
per associació ecològicaper associació ecològica

Antifeixisme

VALÈNCIA.- Fa temps que la sec-
ció valenciana del partit
neonazi Alianza Nacional no
donava senyals de vida.
Nombrosos problemes interns,
sumats a la campanya que
des de diversos àmbits polítics,
socials i culturals s’ha desen-
volupat, la delegació a
València del partit que acollia
delinqüents com l’assassí de
Guillem Agulló o el presumpte
líder del Frente Anti Sistema
(FAS), ha anunciat la seva dis-
solució. 
Però lluny d’abandonar, anun-
cien la creació d’una asso-
ciació on gairebé tots els

antics militants d’AN estan
inscrits: Pensamiento y Acción
Ecologista. Aquest reciclatge
no sorprèn, ja que els nazis
sempre s’han declarat ecolo-
gistes, i han utilitzat nombroses
vegades aparences estranyes
i ambigües per què les esvàs-
tiques passen desaperce-
budes. L’organització conser-
va el local de l’avinguda Tres
Creus 69, que ja fou registrat
per la Guàrdia Civil durant
l’Operació Panzer i hi anun-
ciaren la seva presentació pel
passat 31 de gener. 
Més info:www.antifeixistes.org
Contra-Infos 17/02/09

Mor L.AndrèsMor L.Andrès

EdoEdo

Memòria Històrica

BARCELONA.- L’històric militant
anarcosindicalista, Luis
Andrés Edo, moria a
Barcelona el passat 14 de
febrer. Militant de la CNT, Edo
ha estat una de les figures
més rellevants de l’anar-
cosindicalisme a Catalunya i
a l’Estat espanyol i va
dedicar tota la seva vida a
l’acció i la difusió de les idees
llibertàries. 

8.000 persones surten al8.000 persones surten al
carrer contra la LECcarrer contra la LEC

Catalunya.- El passat 12 de febr-
er es van efectuar prop d’una
quarantena de concentracions
arreu de Catalunya per protestar
contra la política educativa del
conseller Maragall, convocada
per tots els sindicats de
l’ensenyament. La gran quantitat
de concentracions evidencia la
tensió que genera la nova llei
d’educació. Els sindicats estan
indignats tant pel contigut que

Nota Contra-Infos
Des de fa diverses setmanes a

l’Espai Obert queden moltes

còpies del Contra-Infos i l’Info-

Usurpa..

expressa la llei com en la forma
en que es du a terme per part del
conseller, ja que es resol amb
una estructuració més piramidal
dels centres escolars, on els
consells acataran les decisions
del directors dels centres, una
retallada en els drets laborals del
professorat i que alguns pre-
ceptes de la polèmica llei ja
estan sent aplicats per la consel-
leria d’educació, quan encara no
ha estat aprovada pel parla-
ment.Veient el poc intent negoci-
ador del conseller, els sindicats
d’educació han decidit convocar
a una vaga del sector pel proper
19 de març amb la clara intenció
de tirar enrera aquesta llei i fer
dimitir Maragal 

Contra Infos 17/2/09 Manifest ació de protest a centrada en el conceller Maragall.


