
BARCELONA.- Eren les nou tocades
quan una quarantena d'ac-
tivistes vestits de blanc i amb
careta s'han introduït a l'entrada
del Centre de Recerca Agrige-
nòmica de Catalunya, al barri
de Pedralbes, impedint l'entrada
del personal. En uns moviments
ràpids i coordinats, 6 persones
s'han encadenat amb tubs a
l'entrada principal, mentre altres
penjaven una pancarta i la resta
formava un cordó de seguretat.
Màscares de la cara del Dr. Pere
Puigdomènech somreien i alho-
ra ocultaven les cares dels
activistes, apuntant a aquest
personatge, director d'aquest
centre, com un clar exponencial
de la subordinació de la ciència
als interessos empresarials.

El col·lectiu Transgènics Fora!
manifesta que és absolutament
inacceptable que persones que
ocupen càrrecs de responsabili-
tat pública en una matèria tan
controvertida com la dels OMG
-el Dr.  Pere Puigdomènech és
membre de la «Comisión
Nacional de Bioseguridad»-
aprofitin la seva suposada
autoritat com a científics experts
en la matèria per mirar de
vèncer el rebuig social del que
són objecte els transgènics,
enganyant a la població,
donant cobertura científica a la
propaganda indefensable de
les multinacionals biotec-
nològiques, i obviant les evidèn-
cies científiques sobre els
impactes sobre la salut i el medi.

En aquest context, l'Estat
espanyol és l'únic país europeu
que ha permès el cultiu de trans-
gènics des de l'any 1998 sense
interrupció. Amb unes 80.000 Ha
conreades l'any 2008, és actual-
ment el major productor d'Eu-
ropa. A la vegada, és el país on
hi ha més camps experimentals
de varietats transgèniques i és el
port europeu que importa més
milions de tones de soja trans-
gènica.
Per mitjà de l'acció de bloqueig
del Centre de Recerca Agrige-
nòmica que ha tingut lloc el 14
d'abril, el col·lectiu Transgènics
Fora! denuncia l'engany deliber-
at i massiu de que està sent
objecte la població catalana
en relació als transgènics.
Transgènics Fora! acusa pública-
ment al Dr. Puigdomènech d'ig-
norar les dades científiques
sobre els riscos i impactes dels
cultius transgènics.
Durant tota la setmana es real-
itza una convocatòria interna-
cional contra els transqènics i
per la sobirania alimentària, que
conclourà, a l'Estat Espanyol,
amb una manifestació el diu-
menge a Saragossa. 
Més info: http://transgenicsfo-
ra.org
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Ha mort Diego Camachom, "Abel Paz", escriptor , historiador autodidàct a y reconegut milit ant del moviment llibert ari. Que la terra et sigui lleu.
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Acció de denúncia contra els trangènics al CRAC

114 ACTIVISTES CLIMÀTICS DETINGUTS A NOTTINGHAM

Mort per agressió policial aMort per agressió policial a
les protestes contra el G-20les protestes contra el G-20

No al G-20

Dos CentresDos Centres
Socials sónSocials són
atatacatacats ambs amb
artefactesartefactes
incendiarisincendiaris

Okupació

LA RIVERA I GUADALAJARA.- Els dar-
rers dies dos centres socials oku-
pats del centre peninsular han
patit atacs feixistes amb còc-
tels molotov. La nit del 26 de
març uns desconeguts van
entrar al CSO Zisko Bardenero
posant un artefacte incendiari i
realitzant una pintada on es
podia llegir: “no ocupas esto
tiene dueño puta madre esto
es un abiso (sic)” , que segons
l'assemblea del col.lectiu,
reflexa clarament les capaci-
tats intel.lectuals dels seus
autors. A més, el col.lectiu aler-
ta de l'avanç del feixisme si no
se'l combat a temps i anunicien
que, malgrat els desperfectes
continuaran les activitats.
Per altra banda, el CSO " El
Nido" de Guadalajara, va ser
incendiat el passat dissabte 11
d'abril, coincidint amb la vigília
de dues manifestacions
autoritzades de les organitza-
cions ultradretanes Movimiento
Patriota Socialista i La Falange
Espayola.  
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LONDRES.- Ja fa dies, a principis
d'Abril, a Londres es reunien els
principals líders mundials del G-20
en una operació d'intentar
maquejar el sistema financer.
Mentrestant, al carrer milers de
persones protestaven en plena
City financera contra els banc, el
canvi climàtic i el G-20. En el marc
de les protestes moltes persones
van ser agredides per la policia,
entre elles un quiosquer que pas-
sava per la zona que va ser
agredit per policies amb gossos i
més tard va morir per un infart. En
un primer moment la policia i la
premsa van desviar les respons-
abilitats de la mort però dies més
tard va aparèixer un video a la
xarxa que evidenciava l'agressió
policial.Diverses concentracions
recordaven la impunitat policial.
Durant diversos dies de protestes
que durà la cimera del G-20, més
de 40.000 persones van sortir al
carrer amb lemes com "Justicia i
Clima" o "contra el sistema
financer, contra el canvi climàtic i
el G-20". A part de les grans mani-
festacions es van fer accions
descentralitzades a la City londi-
nenca com bloquejos en diverses
cruilles importants i hotels, una crit-
ical mass (marxa ciclista bloque-
jant els carrers) o un joc de
monopoly gegant als carrers de

davant la borsa. Un "Campament
Climàtic" amb desenes de tendes
de campanya va ser desallotjada
de la céntrica plaça on s'havia
instal.lat i també es van donar dis-
turbis amb la policia en alguns
carrers del centre. La policia havia
assaltat locals de reunió d'ac-
tivistes fent detencions, acabant
les jornades contra el G-20  amb
més de 120 detinguts.
Detenció massiva a Nottingham
Per una altra banda, aquest pas-
sat dilluns 13 la policia va detenir a
114 persones en una escola de
Nottingham. Sel'ls acusa de con-
spirar, preparar "danys criminals" o
"planejar un periode de 'disrupció'
prolongada" . Els detinguts,
activistes climàtics, preparaven
accions com les que s'han fet
anteriorment encadenant-se i
bloquejant benzineres i
assenyalant altres responsables
de l'escalfament global, tot dins
en el marc d'un "Climate Camp".
Després de la masiva detenció
'preventiva', es van donar registres
a cases d'activistes. Podeu veure
el video de l'agressió policial de
Londres al quiosquer a:
(http://www.guardian.co.uk/uk/2
009/apr/07/video-g20-police-
assault)  
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Antitrangènics

COMENÇA LA SETMANA ANTITRANGÈNICA

Bloqueig del Centre de RecercaBloqueig del Centre de Recerca
Agrigenòmica de CatAgrigenòmica de Cat alunyaalunya



El desobedient al PlaEl desobedient al Pla
Caufec, en cerca i capturaCaufec, en cerca i captura

ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- Ja fa
més d'un mes que el jutjat
numero 1 d'Esplugues de
Llobregat va dictar ordre de 10
dies de presó per a un compa-
ny de la Plataforma Popular
contra el pla Caufec per una
falta de desobediència a l'au-
toritat. Volien que ell anés vol-
untàriament a la presó Model
de Barcelona, la qual cosa és
un mal acudit. L'ordre s'ha fet
efectiva durant aquestes
"vacances" d'abril i està confir-
mada. Recordem que en cas
d'empresonament, es convo-
ca concentració el mateix dia
a les 19.30h a les portes de La
Model. D'altra banda, fa uns
dies es va saber la resposta de
l'Audiència Provincial al recurs
interposat tant per Sacresa
com per nosaltres referent al
segon dia d'accions del mes
de maig de 2008 quan 8 per-
sones vam aturar les obres del
pla Caufec. El Magistrat
Santiago Vidal (¡Dios nos libre
de los Jueces para la
Democracia!) ha desestimat el
recurs d'apel·lació i estima
absolutament el recurs presen-
tat per l'empresa doncs consid-
era provat que sí es va cometre

una falta de coaccions. Per
tant, a part de les penes-multa
individuals, ens condemna a
pagar solidàriament una
responsabilitat civil de 45.000
euros recollint íntegrament els
arguments de Sacresa. i que-
den dos judicis com aquest. 
I recentment, a un altre com-
pany de la Plataforma l'han
multat amb 150 euros per
encartellar amb cinta adhesiva
cartells contra el possible
empresonament del veí
d'Esplugues.
i... parlem de l'Enric Duran, de
la Núria Pòrtulas, de l'Alfonso i el
kubotan, del Franki de Terrassa,
de l'Amadeu Casellas, dels soli-
daris amb els buseros, de les
encausades pels 12-O, de la
insubmisa de La Quinkalla, dels
encausats pel toro d'Osborne,
del David de Vilafranca, del
Jona i els detinguts al forat de
la Vergonya, del Karim, de........
tants i tants companys a presó
o amargats amb judicis i possi-
bles condemnes per voler un
món de color.
Aturem el pla caufec, encara
no s'ha fet!

www.noalplacaufec.net
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Llibertat Enric Duran Processó pels espProcessó pels esp ais alliberatais alliberat ss

CAN BRIANS II .-  Quan es com-
pleixen tres setmanes de l'em-
presonament de l'Enric a Can 
Brians, reproduïm alguns frag-
ments de la carta pública que
ens ha fet arribar: «Defensar la 
meva llibertat és defensar el
debat lliure i seriós sobre quin
model de societat volem. La 
fiscal, representant a 19 dels 39
bancs i entitats financeres a les
quals vaig expropiar, m'ha dut
a la presó preventiva argu-
mentant que «els fets són
greus» i que «existeix risc de
fugida». Els bancs s'atreveixen
a qualificar la meva acció
com greu quan és la seva
creació de diners sense base
real i la seva eixelebrada
especulació financera la qual
ha suposat: Que hagin neces-
sitat préstecs amb diners
públics per una quantitat
100.000 vegades més gran
que la qual se'm reclama... 
Greu és doncs, la situació a la
qual ens ha dut la banca com
punta de llança d'un sistema
caduc, que navega camí del
barranc. La meva acció
només ha estat una manera
de posar-lo sobre la taula, una
acció, recordem, que els
mateixos bancs que ara m'a-
cusen li restaven importància
o desmentien al setembre
quan la vam fer pública i
creien que era possible silen-
ciar-nos. D'altra banda en
relació al suposat risc de fugi-
da cal fer memòria: Com es
van assabentar de la meva
acció? Perquè jo la vaig fer
pública. Com m'han pogut
detenir? Perquè jo he com-

paregut públicament en una
roda de premsa a la UB, el
mateix lloc on a l'endemà em
van dur, hores després d'acon-
seguir una ordre de detenció.
Per tant no em vaig evadir de
la justícia, doncs entre l'ordre i
la detenció efectuada van
unes poques hores...
La meva és una veu de moltes,
però és una veu que simbolitza
ara mateix la insubmissió als
bancs, el creixement i el con-
junt del sistema actual en crisi.
Per això se m'han empresonat,
per això defensar la meva llib-
ertat immediata és defensar la
lliure expressió i el lliure debat
en relació al model de soci-
etat que volem, que solucioni
la crisi sistémica actual. Perquè
cada vegada més persones i
més diverses vam pensar que
podem viure millor sense capi-
talisme, i que podem ser ara i
aquí el canvi que volem !! »

Solidaritat amb l’Enric
Per altra banda, activistes soli-
daris del Fòrum Social de
Segòvia van llegir un comuni-
cat a les portes del Banc
Sabadell Atlántico en solidari-
tat amb l'Enric: «Podem enten-
dre que els governs i els bancs
del capitalisme vulguin silen-
ciar les iniciatives populars i els
models alternatius que denun-
cien el sistema financer però
no volem permetre que Enric
Duran passi més dies i més nits
pres quan el que ha fet ni és
delicte ni és perillós».
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No al Pla Caufec

CERDANYOLA/VALLÉS.- Per error la
setmana pasada us infor-
mavem de la inauguració de
l'espai alliberat a Cerdanyola
L'Escorxador. Aquest espai
municipal que havia estat oku-
pat per un grup de gent del
poble havia estat desallotjat fa
tres setmanes i l'ajuntament va
deixar un guàrdia de seguretat
vigilant-lo. Aquest passat

divendres 10 d'Abril el col.lectiu
i altres solidaris vestits de
'natzarens' van realitzar una
marxa pels carrers de
Cerdayola anomenada
'Processó de la Santísima
Assemblea' amb la que denu-
ciaven la mercantilització de la
cultura i la falta d'espais lliures
al poble. 
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ELS BANCS REBEN AJUDES PÚBLIQUES 100.000 COPS MÉS

GRANS QUE ELS DINERS QUE LI I RECLAMEN

CartCarta pública de l’Enrica pública de l’Enric
Duran des de la presóDuran des de la presó

C/ FONOLLAR ,10 - <M> JAUME I.
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS D’11 A 13H I DE 18H A 21H

Nova Oficina d’Okup ació a
Barcelona

En defensa dels espais naturals

ALPS/ITALIA.- El govern italià en un
acord Sarkozy-Berlusconi ha
recuperat el projecte de tren
d'alta velocitat Lyon-Torino que
travessaria els alps i destruiria
entre d'altres la Val di Susa. Milers
d'habitants de la regió alpina es
van mobilitzar al 2005 amb diver-
sos bloquejos i van conseguir
aturar amb la complicitat dels
alcaldes de la zona el projecte
destructor. Ara, amb un 'acord-
trampa' que ha doblegat alguns
dels alcaldes, Berlusconi vol
imposar l'inici de les obres i el
Comité popular cotra el TAV

pronostica que la lluita 'serà
dura!' i preparen mobilitzacions.
Per una altra banda desde els
col.lectius que lluiten contra el
TAV a Euskal Herria preparen una
campanya per contrarestar la
criminalització que pateixen,
denunciar que les expropiacions
de terrenys i les obres segueixen
i que es vol convertir en delicte
les protestes contra el TAV. La
campanya "Yo tambien pararé
el TAV! Da la cara contra el TAV!
vol acabar amb una gran man-
ifestació a Iruña el 9 de Maig.
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La VLa Val di Susa contra el Tal di Susa contra el T AAVV

TDN «terra de ningu»:TDN «terra de ningu»:
ni per 7000 eurosni per 7000 euros

BARCELONA.- Aixi es podia llegir a
una pancarta a la entrada
dels jutjats de Barcelona el
mati de dimarts 14 d'abril en la
concentraciò contra l'injuts
judici civil que s'havia de cele-
brar contra les ocupants de la
TDN. L'esmorçar sorollos ha
arreplegat una vuitantena de
persones que han fet una
reivindicació amb instruments
creatius, tal i com ens tenen
acostumades les noies de la
TDN, que per poder-se defen-

sar al judici-farça haurien de
haver pagat una cauciò de
7.000 euros. L'esmorçar sorollos
tambe ha concentrat unes 15
furgonetes d'antiavalots . Amb
tot aixo el jutge no s'ha presen-
tat i han anunciat que aviat-
sortirà una sentencia sense cel-
ebrar el judici. La TDN resisteix
als nostres cors i mai sera desal-
lotjada. Esteu atentes a prox-
imes convocatories.

Grup de suport de la TDN +
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VALDEMORO/MADRID.- Antonio
Porto Martín és un pres amb
més de 26 anys de presó a les
seves esquenes, molts
d'aquests anys complerts en
règim F.I.E.S i situació d'aïlla-
ment. Antonio ha participat
activament en les diferents
experiències de lluites col·lec-
tives que s'han desenvolupat

en les presons durant els últims
20 anys. Està complint con-
demnes que sumen un total
de 52 anys de presó el que
situa la data definitiva de
compliment per a l'any 2032.
Se li està aplicant el que tant
juristes com associacions que
treballen pel dret de les per-
sones preses denominen

“cadena perpètua encober-
ta”.
Davant aquesta situació, va
decidir començar el passat
20 de març una vaga de fam
i pati indefinida en el mòdul
4(règim tancat) de Madrid III-
Valdemoro. Davant la seva
desesperada decisió, molts
dels seus companys de mòdul

no han dubtat a organitzar
protestes col·lectives per a
donar suport a Antonio i aju-
dar-li per a denunciar la seva
situació. Des del 27 de març
més de 15 presos estan real-
itzant dejunis i vagues de pati
setmanals en solidaritat amb
el seu company. A aquest
acte li va acompanyar la
redacció d'un comunicat
públic en el qual denunci-
aven la situació d'Antonio i
explicaven quant estava suc-
ceint en el mòdul. Arran
d'aquestes iniciatives col·lec-
tives el 30 de març Antonio va
ser conduït a aïllament on ha
romès una setmana, 
En aquest mateix mòdul 4 de
Valdemoro, alguns presos han
vingut participant en les
mobilitzacions que s'han por-
tat a terme en l'estat espany-
ol contra la cadena perpètua
encoberta des del passat mes
de desembre. 
Molts d'ells estan sofrint
represàlies entre les quals
destaquem les següents:
Intervencions irregulars de
comunicacions escrites i orals,
registres i escorcolls de cel·les,
segrest de publicacions amb i
sense dipòsit legal, prohibició
de comunicar amb amics,
trasllats i dispersió sota falses
acusacions, regressions i/o
permanències de grau, ame-
naces i insults i l'assetjament
constant per part dels car-
cellers, etc.
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Dijous16

Dimecres 15

Divendres 17

DIssabte 18

Diumenge 19

Dilluns 20

El tempEl temp ss

Dimarts 21

S'ACCENTUEN LES INICIATIVES DE SOLIDARITAT AMB ANTONIO I AMB ELS PRESOS MOBILITZATS PER A DENUNCIAR L'EXISTÈNCIA

DE LA CADENA PERPÈTUA ENCOBERTA

Continuen les protestes i la vaga de fam indefinida aContinuen les protestes i la vaga de fam indefinida a
la presó de Vla presó de V aldemoroaldemoro

a informativa 

Lluites d’arreu

SAHARA OCCIDENTAL.- El passat
divendres 10 es realitzava una
marxa al Sahara Occidental per
protestar contra l'anomenat Mur
de la Vergonya, mur construït als
anys 80 que en un recorregut de
2500 quilòmetres segrega a la
població saharaui del Marroc i
a la que viu en els camps de
refugiats d’Argèlia. Prop de 3000
persones van recòrrer 2 quilòme-
tres del mur que, segons
Landmine Accion, està protegit
per més de 7 milions de mines
antipersones i antitancs, real-
itzant una cadena humana. Els
ferits es van produir quan un jove
de 19 anys va trepitjar una mina
antipersona a uns 70 quilòmetres
dels camps de refugiats, a Rus
Esabti. El noi en qüestió ha per-
dut part d'un peu i 4 persones
més han resultat ferides per frag-
ments de ferralla de la mateixa
detonació. L'explosió va tenir

lloc quan un nombrós grup
intentava passar un tancat de
pues i apropar-se al mur.

Finalitza vaga de fam
Per altra banda, després de 56
dies en vaga de fam, Brahim
Baryaz, Ali Salem Ablagh i
Jalihena Abulhasan, presos
saharauis a la presó de
Bolemharez, a Marrakesh, han
decidit donar-la per finalitzada
donada la resposta que hi
hagut a la mateixa, tant a nivell
nacional com internacional i
que ha forçat a l'administració
de les presons marroquines a
acceptar part de les seves
demandes. Els presos han
advertit però, que si no es
cumpleixen les promese de
l’administració marroquí, repen-
dran la vaga de fam.
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PRESOS POLÍTICS FINALITZEN UNA VAGA DE FAM

ManifestManifest antants ferits ferit s per miness per mines
antipersona al Saharaantipersona al Sahara

Avortament lliure i gratuït

SANT FELIU/BAIX LLOBREGAT.-El pas-
sat 8 d'abril vam realitzar
diferents accions contra la
campanya ultracatòlica en
contra de l'avortament que
s'està duent a terme a difer-
ents ciutats a través de
cartells publicitaris. Des de
l'Assamblea Popular de Sant
Feliu (APS) hem volgut
mostrar el nostre rebuig vers
aquest tipus de campanyes i

reivindicar un cop més que
l'avortament ha de ser lliure i
gratuït donant llibertat a les
persones per tal de decidir
sobre el seu futur.
Prou hipocresia i manipulació
de la dreta i l’església contra
els drets de les dones. 

Assamblea Popular de Sant

Feliu + Contra-infos 14/04/09

I a les dones? I a les dones? 
Protegim la vidaProtegim la vida

LL’agenda’agenda
DEL 14 AL 18 D’ABRIL

Setmana de lluit a contra els trans -
gènics i per la sobirania Alimentària
DIVENDRES 17 D’ABRIL - 17H DRASSANES - <M> DRASSANES

Cercavila per la sobirania alimentària
DISSABTE 18 D’ABRIL - 12H - SARAGOSSA

Manifest ació est atal contra els
trangènics
DISSABTE 19 D’ABRIL -  SARAGOSSA

SALIDA EN BUS 10.30 PARANINFO, PLAZA PARAISO (ZGZ)
SALIDA EN BICI 9.30 PLAZA MADALENA (ZGZ)

VIII Marxa contra la macropresó de
Zuera
DIVENDRES 20 D’ABRIL - 8H C/ VICTOR PRADERA - <M> GAVARRES - KNY

Concentració contra el desallotjament
de La Lacandona
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