
BARCERLONA.- El passat dijous, 12
de març, havia convocada
una nova jornada de lluita
contra el pla Bolonya. A la
convocatòria de vaga estudi-
antil s’hi afegia la mani-
festació, al migdia pel centre
de Barcelona, per tal d’exigir
la derogació de la LOU i la
paralització de l’aplicació del
pla Bolonya. Unes 15000 per-
sones van participar de la
mateixa que va transcórrer
des de la plaça Universitat fins
al Campus de la Ciutadella de
la UPF (Universitat Pompeu
Fabra), amb la intenció de
realitzar una tancada en el
mateix. Durant el recorregut
de la maifestació es van fer
accions contra El Corte Inglés,
La Vanguardia i La Caixa,
entre d’altres, i també es va
despenjar una gran pancarta
en solidaritat amb en Tomàs,
estudiant de la UAB en vaga
de fam des del passat 23 de
febrer. L’ocupació del cam-
pus de la UPF, a més, volia
respondre també al recent
desallotjament de la tancada
del nou campus del Poblenou
i, en general, a la resposta que
hi està havent per part de les
institucions tant universitàries

com polítiques; per una altra
banda, durant el cap de set-
mana s’havien de realitzar
una trobada d’assemblees
d’estudiants d’arreu i altres
activitats.Per altra banda,
fent-ho coincidir amb la jorna-
da de vaga, els dos dies ante-
riors s’havien també ocupat
espaqis de la facultat de
Ciències de la Comunicació
de la UAB, l’Escola d’Enginyers
Industrials de la UPC i el cam-
pus del Raval de la UB. Nou
desallotjament 24 hores
desprésDes del principi de
l’ocupació se sabia del risc de
desallotjament a petició del
rector Moreso, molt crític amb
les mobilitzacions estudiantils,
tot i que s’havia comunicat a
la mateixa universitat que
l’ocupació havia de durar fins
diumenge. Tot i així, la nit del
13 de març un enorme dis-
postiu d’antiavalots dels
mossos d’esquadra va rodejar
el recinte, retenint a tothom
que hi hagués encara que a
aquella hora hi havia classes i
la biblioteca seguia funcio-
nant. L’actitud per part de la
policia va ser en tot moment
grotesca, donant cops de
porra a terra i donant patades

a qualsesvol objecte. La majo-
ria de la gent va poder anar
sortint del recinte però 17 per-
sones van decidir resistir pacífi-
cament a l’interior de la bib-
lioteca.Mentrestant, prop de
200 persones es concentrava
a les portes en solidaritat amb
els resistents. Un detingut i con-
centraciío davant de
jutjatsFinalment, un cop aca-
bat el desallotjament els
mossos se’n duien detingut a
una persona sense que ningú
sapigués el per què.
Immediatament, es va
traslladar la concentració
davant de la comissaria de les
Corts; al dia següent, la con-
centració es va traslladar al
passeig Lluís Companys a l’es-
pera de que sortís el company
detingut.Segueix, doncs, la
dinamica repressiva com a
única resposta a les exigèn-
cies per aturar el pla elitista de
Bolonya. Per altra banda
dimarts 10 es va realitzar una
acció solidària amb en Tomàs
estudiant de la UAB des del  23
de febrer en vaga de fam.
Més informació a: 
tancadaalacentral .word-
press.com
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Setmana de l’18 al 24 de març del 2009Setmana de l’18 al 24 de març del 2009

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

El cap del grup 6 de la Brigada d’Informació de la policia nacional, en “Jordi”, ha ingressat avui a la presó pel cas Saratoga i Riviera.
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S’intensifica el conflicte estudiantil S’intensifica el conflicte estudiantil 
contra el Pla Bolonyacontra el Pla Bolonya

ELS MOSSOS DESALLOTGEN LA UPF I DETENEN UNA PERSONA

No al Pla Bolonya

Dos encadenatDos encadenat s a Ss a S t.Feliut.Feliu
contra la incineraciócontra la incineració

VAN SER FERITS I ELS BOMBERS TAMBÉ HI VAN COL.LABORAR

En Defensa del Territori No al Pla Caufec

L’ACTIVISTA NO ANIRÀ

VOLUNTARI A LA PRESÓ

InsubmissióInsubmissió
a les penesa les penes

multmult aa
ESPLUGUES DE LLOBREGAT/BAIX

LLOBREGAT.- L’activista en
defensa de Collserola sobre el
qual pesa un ordre d’ingrés a
presó de 10 dies per insubmís
a les penes multa al negar-se
a pagar una multa de 60
euros, ha informat a jutjats
que no té intenció d’anar vol-
untàriament a la presó Model
de Barcelona. El jutjat número
1 d’Esplugues que l’havia
amenaçat amb la situació de
cerca i captura policial a par-
tir del 9 de març, de moment
no l’ha fet efectiva. En el
moment en que aquest ordre
es faci efectiu, serà empres-
onat forçosament deu dies si
qualsevol policia l’identifica
pel carrer. L’ajuntament
d’Esplugues ha mostrat el més
absolut silenci.  L’acusat és
membre de la Plataforma
Popular contra el pla Caufec .
En cas de detenció, es convo-
ca concentració a les portes
de La Model a les 19:30h el
dia que sigui empresonat.

No al Caufec+
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SANT FELIU DE LLOBREGAT/BAIX

LLOBREGAT.- Aquest passat dil-
luns 16 al matí dues persones
es van encadenar a la bal-
conada de l’Ajuntament de
Sant Feliu per un aire net i per
la defensa de Collserola.
Denuncien que la cimentera
Samson continua activa al
Parc de Collserola i que amb
el beneplàcit de la
Generalitat no s’ha abando-
nat el projecte de crema de
residus a la cimentera, el que
suposa una incineració
encoberta amb el risc conse-
qüent per a la població
propera i per a la serra.
Aprofitaven l’acció per a con-
vocar a la manifestació que
tindrà lloc aquest diumenge
22 (11h. pça Catalunya) con-
tra la política ambiental de la
Generalitat. Mentre les dues
persones eren encadenades
amb un tub de ferro desde les

11h., un grup de suport i mem-
bres de la plataforma ‘Aire
Net’ repartien octavetes al
carrer. Després d’una inacció
inicial dels mossos, pasades les
16h. van aparèixer amb unes
cizalles però van desistir de
deslligar els activistes per falta
de medis. Poc després, fun-
cionaris municipals van agafar
una serra de metall i van
començar a serrar el tub ferint
un dit a un dels activites.
Posteriorment els bombers van
deixar una grua i el mateix
funcionari pujat a la cistella de
la grua acabava de serrar el
tub fent més profundes les
ferides als ativistes. Un cop
identificats i sense detencions,
els encadenats van anar a un
centre mèdic a curar les
ferides de sang i estudien pre-
sentar denúncies contra
l’Ajuntament (PSC).
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L'exèrcit israelià fereix deL'exèrcit israelià fereix de
gravetgravet at a un activistat a un activist a a 

NI'LIN/PALESTINA.- El 13 de març
de 2009, Tristan Anderson, de
Oakland, Califòrnia, va resul-
tar greument ferit al poble de
Ni'lin, Palestina, després de
que les forces israelianes li van
disparar al cap amb una
bomba de gas lacrimògen
d'alta potència. Tristán és un
activista i periodista que ha
estat durant molt temps com-
promès amb la justícia social i
ambiental als EUA i a l'es-
tranger en llocs com Praga,
Oaxaca, L'Iraq i Palestina.
Tristán ha publicat els seus
informes a Indymedia (indy-
bay) des de 2001. Com a con-
seqüència de les seves ferides,
Tristan Anderson, 38 anys,
segueix a l'hospital israelià Tel
Hashomer, prop de Tel Aviv.
Anderson està inconscient i ha
perdut molta sang del nas i la
boca. Actualment està sent
operat. "Tristán va ser disparat
pels nous pots de gas lacrimò-
gen que es poden disparar
fins a 500. metres", informa
Teah Lunqvist (Suècia) amb el
Moviment de Solidaritat

Internacional. "havia rebut un
tir, mentre que les forces
israelianes continuaven dis-
pararant-nos gas lacrimògen.
Quan va arribar l'ambulància,
els soldats israelians es van
negar a permetre que l'am-
bulància pasès el lloc de con-
trol dels afores del poble.
Després de 5 minuts de discutir
amb els soldats, l'ambulància
va passar." Tristan Anderson va
ser atacat quan les forces
israelianes van atacar una
manifestació contra la con-
strucció del mur d'annexió de
la terra de Ni'lin. Un altre resi-
dent de Ni'lin va ser ferit a la
cama amb munició. Diversos
altres manifestants contra el
mur han estat assassinats o
condemnats a mort cerebral
com conseqüència de l'ús de
l'exèrcit Israelià de productes
d'acer amb recobriment de
goma i bales de munició als
pobles de Bil'in i Ni'ilin. 
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HOSPITALET.- "Des de fa alguna
cosa més d'una setmana,
diversos joves han ocupat un
nou centre social a
L'Hospitalet de Llobregat. Avui
ha sigut el dia d'oberta a la
gent del barri. Diversos veïns
s'anaven acostant interessats
fins que han aparegut els
Gossos d'Esquadra. Després
de fer el parte i un parell d'i-
dentificacions han marxat. La
cosa sembla tirar endavant,
tot i així, ja sabem com
actuen els "amiguetes" i no
volem exagerar esperances.

Per tant, animen a tots els
col·lectius i/o veïns que
anhelin participar i/o ajudar
en aquest nou projecte social,
polític i cultural, a acostar-s'hi
per col·laborar amb totes les
feines d'adequació de l'espai.
Construïm una cultura popular
i autogestionada allunyant-
nos de tot control estatal i
autoritari!! CSO (encara sense
nom) al c/ Vilafranca, 22 de
L'Hospitalet Metro L1 La
Torrassa".

Nou CSO+
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Centres Socials i Okupació Crisi TotalConcentració per KanConcentració per Kan
KadenaKadena

ESPLUGUES DE LLOBREGAT/BAIX

LLOBREGAT.- Des del 15 de març
hi ha data oberta pel desallot-
jament de Kan Kadena. En
contra del mateix, unes 40
persones es van concentrar
davant de l'ajuntament
d'Esplugues i després es van

realitzar talls de trànsit just
davant de l'ajuntament i
també a Laureà Miró. Des de
Kan Kadena es demana està
atents a properes convo-
catòries.
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Lluites d’Arreu

Nova PlatNova Plat aformaaforma
AntifeixistAntifeixist a de Barcelonaa de Barcelona

BARCELONA.- El passat dissabte
s'havia convocat a unes jor-
nades antifeixistes que van
servir per donar a conèixer
públicament la Plataforma
Antifeixista de Barcelona. Van
va haver-hi molt bona
acceptació per part del
públic i els col·lectius presents,
portant a terme les diferents
activitats programades que
van comptar amb la presèn-
cia dels companys de la
Coordinadora Antifeixista de
Madrid i la Plataforma

Antifeixista d'Alacant, que van
explicar la realitat de l'antifeix-
isme als seus territoris i els pro-
gressos de coordinació
estatals i internacional que
s'estan portant a terme.
Posteriorment es va projectar
el vídeo Memoria, dignidad y
lucha, del col·lectiu La
Plataforma, on s'analitza la
transició i les seves conse-
qüències.
NO PASSARAN!

Plataforma Antifeixista de

Barcelona. 17/3/09

Antifeixisme

Nou CSO al barri de SantNou CSO al barri de Sant
Josep a  l’HospitJosep a  l’Hospit aletalet

Iruña/Heuskal Herria.- El fet
que duu a 12 joves de la local-
itat a presentar-se davant els
tribunals i enfrontar-se a 2 anys
i mig de presó és la seva par-
ticipació en un tall de car-
retera el 16 de maig del 2007
en el que  es denunciava els
22 desallotjaments de gaztetx-
es que s'havien donat al llarg
de 3 anys i l'empresonament
d'un dels membres d'aquest
moviment.
Per aquests fets la policia va
detenir als 2 joves encadenats
i a un tercer. Al cap d’uns
mesos, 9 joves més que van
participar en aquesta assegu-
da reberen una carta en la
qual s’els informava de l'ober-
tura d'un procés judicial per la
seva participació en els fets i

que havien estat identificats
per videovigilància. Per a tots
ells la fiscalia demana 2 anys i
mig de presó i a un d'ells li
demana 4 anys de presó.
Si a tot això se li suma que
diverses de les persones
encausades tenen
antecedents penals per la
seva oposició al desallotja-
ment de l'Euskal Jai, l’estiu del
2004, és d’esperar que qual-
sevol tipus de condemna
suposaria el seu ingrés imme-
diat a la presó.
Us animem a participar en
una asseguda virtual a través
de
www.yotambienlohice.com
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PETICIONS DE FINS A 4 ANYS DE PRESÓ PER UNA ASSEGUDA PACÍFICA

Més repressió contra Més repressió contra 
l’okupl’okup ació a Euskal Herriaació a Euskal Herria

BARCELONA.- El passat dilluns 16
de març, va reaparèixer l'Enric
Duran a l'edifici central de la
Universitat de Barcelona,
després d'un exili "preventiu",
per presentar una nova inicia-
tiva contra el sistema capital-
ista. questa proposta, anome-
nada "Podem viure sense cap-
italisme", es basa en la recom-
enació de treure tots els diners
dels bancs o no pagar els
crèdits. L'endemà, dimarts 17
a les 18h, 30 mossos
d'esquadra encaputxats i de
paisà, van entrar dins el rec-
torat de la UB on es trobava
l'Enric Duran i se'l van endur
detingut i fou traslladat a la
comissaria de Les Corts. L'Enric
Duran havia tornat coincidint
amb la sortida al carrer del nº
2 de la publicació Crisi, amb
220.000 exemplars en català

que es distribuiran arreu del
país, i 130.000 en castellà que
es distribuiran a l'estat espany-
ol, arribant a més de 400 local-
itats gràcies a nombrosos
col·lectius i a uns 2.000 volun-
taris. El col·lectiu ha posat el
30 de juny com a data perquè
"els governs" responguin a les
seves iniciatives amb una "pro-
posta de transició real" cap a
aquest nou model econòmic.
Si no ho fan, insten la població
que, com a màxim el 17 de
setembre, "abandonin els
llaços amb el sistema capital-
ista"; per exemple, traient tots
els diners dels seus comptes
bancaris, deixant de pagar la
hipoteca o el lloguer a les
immobiliàries. 

Crisi+Contra-Infos 17/03/08

30 MOSSOS ENCAPUTXATS I DE PAISÀ ENTREN A LA UB PER

ENDUR-SE'L

Detingut Enric DuranDetingut Enric Duran



BILBO.- Donosti/Euskal Herria.-
Aquest dilluns 16 de març a la
1 del migdia un grup de per-
sones reunides a la crida del
grup antiTAV van realitzar un
acte de protesta a les obres
del viaducte del Urumea del
2º Cinturó per a donar
començament a la Quinzena
anti-desarrollista organitzada
en aquestes dues pròximes
setmanes a Donosti. Aquesta
acció coincideix amb la
declaració pública per part
de l'ertzaintza de que qual-
sevol acció contra el TAV serà
considerada com a terror-
isme. Diverses persones van
pujar a la plataforma de
l'enorme viaducte en con-
strucció a Gartziategi on van
col·locar una gran pancarta

en denúncia de l'extensió de
grans infraestructures a
Donostialdea. Un altre grup de
persones concentrades en
suport van repartir octavetes
a la gent que passejava per
les proximitats de Gartziategi.
Als deu minuts es va presentar
una patrulla de l'Ertzaintza que
va identificar a un dels partici-
pants concentrats." Volem
denunciar particularment la
destrucció de les terres
agràries de les riberes del
Urumea ocasionada per l'exe-
cució de grans infraestruc-
tures viàries i que aquesta
zona agrària desapareixerà
totalment amb la construcció
del TAV."

euskalherria.info+
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Dijous 19

Dimecres 18

Divendres 20

DIssabte 21

Diumenge 22

Dilluns 23

El tempEl temp ss

Dimarts 24

LL’agenda’agenda
DEL 15 AL 30 DE MARÇ- C/LAUREÀ MIRÓ, 134 - ESPLUGUES

Data de desallotjament a Kan Kadena
DIMECRES 18 DE MARÇ - 19H AJUNTAMENT D’ESPLUGUES

Concentració contra les penes mult a 
DIJOUS 19 DE MARÇ - 12H PLÇA. UNIVERSITAT

Manifest ació per l’ensenyament públic
DIVENDRES 20 DE MARÇ - 18H CONSULAT MEXICÀ - FFCC SARRIÀ

Concentració llibert at presos Oaxaca
DISSABTE 21 DE MARÇ - 17H PLÇA VILA SANTA COLOMA

Manifest ació “Defensem Cuba”
DIUMENGE 22 DE MARÇ - 11H PLAÇA CATALUNYA - <M> CATALUNYA

Manifest ació en defensa del territori
DIUMENGE 28 DE MARÇ - 17:30H PLAÇA UNIVERSITAT

Manifest ació internacional “La Crisi
que la p aguin ells”

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

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

COMENCEN LES JORNADES ANTI-DESARROLLISTES DE DONOSTI

ProtestProtest a a les obres dela a les obres del
viaducte del Urumea viaducte del Urumea 

Anti-TAV

C/ FONOLLAR ,10 - <M> JAUME I.

DIMARTS DE 18 A 21H
DIJOUS D’11 A 13H I DE 18H A
21H

L’Oficina
d’Okup ació 

canvia d’esp ai
i d’horaris

El comboi 'VEl comboi 'V iva Palestina' bloquejat per Israeliva Palestina' bloquejat per Israel
EL ARISH/EGIPTE.- Segons infor-
men els voluntaris de l'organ-
ització 'Paz Ahora' en una
reunió mantinguda en presèn-
cia del coordinador de la
Mitja Lluna Vermella a EL Arish,
el Sr. Ahmad El Orabi, Israel va
obligar a regressar als primers
vint camions a l'endemà de
marxar-se Galloway i els altres
voluntaris britànics. Vint-i-qua-
tre hores mes tard van ser
obligats a girar cua altres vint
camions mes. Fins al moment
els camions de 'Paz Ahora' no

han estat lliurats a la Mitja
Lluna Vermella. Això és el que
pretenen les autoritats egíp-
cies (igual que van fer amb els
britànics). Les i els voluntaris
sobre el terreny esperen trobar
una millor solució que no
suposi que la seva càrrega
quedi emmagatzemada en
tancats a ple sol i sense
garanties de lliurament imme-
diat. A dia d'avui els camions
segueixen a l'aire lliure i els vol-
untaris han pogut fotografiar
els tancats. El nombre de

camions, que havia disminuït
en dies passats segons els
enviava la Mitja Lluna
Vermella als llocs fronterers
israelians, ha anat augmen-
tant segons Israel els obliga a
tornar a Egipte. La Mitja Lluna
Vermella no oferix una sortida
immediata ja que les fronteres
romanen tancades, tant les
controlades per Egipte com
les controlades per Israel.

Paz Ahora+Contra-Infos
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VVist per ist per 
sentència el sentència el 
judici laboraljudici laboral

d'Amadeud'Amadeu

MADRID.-Barcelona.- Després de
l'últim aplaçament per falles tèc-
niques (veure CI 555), el passat
divendres 13 es va celebrar la
demanda laboral que té inter-
posada Amadeu Casellas contra
la presó de 4 camins per les
condicions laborals d'explotació
en les que es troba. La vista
començà amb la petició de l'ad-
vocat de l'Amadeu d'anulació
del judici per la no compareix-
ença del pres, ja que, recordem
es va efectuar per videoconfer-
ència.
Després de la desestimació de la
jutgessa, el judici va continuar
amb les úniques declaracions
dels representants de la presó,
que consideren que les tasques
de manteniment de la presó no
tenen cap dret laboral.
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RespostRespost a a una agressió ala a una agressió al
metrometro

Abusos de poder

SANTS/BARCELONA.- El passat 18 de
febrer en un control de bitllets, un
grup de seguretat del metro junt a
l'equip d'interventors van agredir i
humiliar a un jove que no portava
bitllet, a l'estació de Plaça de
Sants. En resposta a aquesta
agressió, fa uns dies un grup de
persones van sabotejar diferents

instal·lacions d'aquesta estació
com càmeres de videovigilància,
màquines expenedores i vali-
dadores de bitllets, així com van
realitzar pintades en tot el recinte.
El text que s'ha penjat a indy-
media acaba amb un: "Per cada
abús, mínim un atac".
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COL·LECTIU ZITZÀNIA - ZITZANIA@SINDOMINIO.NET

93.530.68.76 (DIMARTS)

Per ajut s econòmics al 
Contra-Infos

Lliberrtat Amadeu


