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Blackwater, empresa privada de mercenaris, està realitzant operacions secretes dins de Pakistan, finançades pel Pentàgon i la CIA.

La Revolta Grega

Presos i Preses en Lluita

Volen tornar empresonar a
l’Amadeu Casellas
BARCELONA.- Comunicat de
l’Amadeu:
“L’Audiència
Provincial de Barcelona, em
condemna a tres anys de
presó per un delicte contra la
salut pública, perquè consideren provat que jo, amb la
complicitat de Y.B.P., que era
amiga meva i també condemnada a tres anys de presó per
aquests fets, de manera premeditada volíem traficar amb
heroïna dins la presó de Quatre
Camins. L’Audiència provincial
de Barcelona i més en concret
la secció novena, crec que el
primer que s’hauria d’haver
preguntat com és possible que
els esbirros de la Montserrat
Tura, ja sabien el mateix dia
que algun carceller o mosso
d`Esquadra havia lliurat a la
meva amiga Y.B.P. un, dos o no
se sap bé quants paquets,
amb el missatge que m’ho
havia de lliurar a mi.
L’Audiència tampoc ha permès que la meva advocada
Maite pogués investigar les trucades telefòniques tant de la
presó fetes per mi com les
quals s’haguessin realitzat per
aquest personatge que ningú
coneix i que lliura aquest o
aquests paquets a Y.B.P.,
l’Audiència no considera rellevant que en les primeres

proves que es van fer a aquests paquets, primer fos blanc i
cristal·lí i donés com positiu
cocaïna i després fora de color
marró i donés positiu en heroïna, que patètics, però mes
patètica fou l’actitud la fiscal
que només em preguntà si jo
era consumidor, com li vaig dir
que no, va dir doncs era per a
distribuir dintre de la presó, no li
interessava la veritat solament
es tractava de condemnarme. Un sistema feixista com
aquest no busca la veritat,
només treure del mig tot moviment Anarquista, des d’aquí, li
dono la meva enhorabona a
aquesta fiscal feixista, però
també li recordo que jo no em
rendeixo davant els abusos
feixistes i que això no ha acabat, sino tot el contrari. Ja que
pels feixistes com vosaltres, el
fet d’haver-me tingut segrestat
en els vostres centres d’extermini amb els vostres esbirros, els
carcellers, explotadors dels treballadors no us importa i el que
en realitat preteneu és silenciar-me de nou, però ni tinc
por als vostres esbirros fora
d’aquests centres d’extermini
ni per descomptat dintre, sou
massa covards per a espantarme (...)
AmadeuCasellas 5/5/2010
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AMBIENT REPRESSIU DESPRÉS DE LA MULTITUD AL CARRER I TRESMORTS EN UN BANC

Grècia torna a esclatar
GRECIA.- L’aprovació per part
del govern grec de les
mesures proposades per el FMi
i la UE per a intentar ‘salvar’
l’economia grega va tornar a
encendre la flama de la revolta. El passat dimecres 5 al
migdia milers de persones sortien al carrer en una jornada
histórica per protestar contra
les retallades económiques i
socials que votaven al parlament. Entre 150 i 200mil persones van pendre el centre
d’Atenes en una jornada de
vaga general ‘salvatge’ que
va aturar el pais completament, a Atenes una multitud
va assetjar el parlament
defensat per milers de policies
que es van veure desbordats.
Els disturbis es van estendre
pels carrers, on es va donar la
crema de diversos bancs,
cotxes de luxe, una oficina
d’hisenda i la prefactura policial d’Atenes. Durant les 3
hores de disturbis es va donar
la tràgica mort de tres
empleats dins el banc Marfin
durant el seu incendi. Més tard
es va saber que els empleats
havien estat obligats a acudir
a treballar sota amenaça d’acomiadament alhora que el
banc no tenia les sortides de
fums obligatóries i les sortides

de darrera eren tancades
amb pany. Mentres, els policies atacaven la multitud amb
gasos i granades que van ferir
desenes de persones.
Amb les morts s’endureix la
repressió.
Per la nit una nova manifestació tornava a aplegar
milers de persones front al parlament. Molt repetits van ser
els crits de “Lladres!” o

regues, els milers de policies
van tornar a ferir a desenes de
persones i agrediren a nombrosos
periodistes.
Continuaren seguiments i pallises a advocats reconeguts
de moviments socials i l’assalt
a dos locals okupats disparant
bales de plom, granades de
ma i detenint a 70 persones de
les que 25 tenen càrrecs. El
clima repressiu es va estendre
al barri d’Exarchia on la policia

persones es van tornar a manifestar front el parlament on es
notava el dolor per la tràgica
mort dels treballadors del
banc Marfin (propietat d’un
magnate grec). En una crida
a que el govern no jugui amb
les morts, un sindicat de
banca convocava una nova
vaga el dijous 6 i per aquests
dies propers (dimarts 11) estan
previstes concentracions ‘in
memoriam’ davant el banc
que marxaran cap el parlament.

Alliberats els 5 argentins
solidaris amb Grècia
Buenos Aires/Argentina.-Per
altra banda, aquest passat
divendres 7 de maig quedaven en llibertat els 5 anarquistes
argentins que van ser empresonats el darrer 28 d'abril per
una acció solidària amb grecia i l'anarquista grec empresonat Giannis Dimitrakis. Han
estat aquests darrers 10 dies al
penal de Ezeiza. Anarquistes
La policia va ser desbordada davant el Parlament i als carrers
grecs s'havien concentrat a
“Cremem el burdell parlamen- va irrompre a diversos cafés l'embaixada argentina de gretari”. El govern va començar a atacant i detenint més gent, cia en suport amb els solidaris.
intentar ‘rentabilitzar’ els morts alhora que es va veure nomdel banc i va endurir la repres- brosos feixistes alcostat dels
sió: amb nombroses càr- secretes. Al dia seguent 15mil
Contra-Infos 11/05/2010

Cimera euromediterrània

Mobilitzacions contra la
cimera euroMediterrània
BARCELONA.-Amb motiu de la
Cimera Europea per la Unió
de la Mediterrània que es celebrarà a Barcelona a principis
de juny comencen a circular
convocatòries com la que
reproduïm:”Durant el mes de
juny, acudiran a Barcelona els
caps d’estat de diferents països entre ells els membres de
la Unió Europea o altres Estats
com Israel i Egipte per tractar
temes com immigració, energies, comerç, control social,
turisme. Aquest seguit de
reunions no tenen altre objectiu que consolidar el seu
poder i gestionar la crisi
econòmica inherent al sistema capitalista per mantenir
la pau social(..)fem una crida
internacional per
tal que tothom qui pugui vingui a Barcelona entre els dies

29 de maig i 7 de juny per
combatre
els
poders
establerts i trencar el silenci de
la pau social. A Barcelona
durant aquells dies s’estan
organitzant un seguit d’actes,
mobilitzacions i xerrades que
conformaran una contra
cimera en que es tractaran els
mateixos temes que a la
cimera oficial però des del
punt de vista autònom, llibertari, combatiu. Des del
col·lectiu convidem a totes les
companyes a unir forces i
autoorganitzar-se contra el sistema
establert. Salut i que la lluita
continuï! Per a més informació: BurnCapitalismNow@riseup.net
http://BurnCapitalismNow.wor
dpress.com
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Mobilitzacions a Madrid per
nova cimera Europea
MADRID.- Aquesta propera setmana, entre els dies 16 i 20 de
maig, ‘Trenquem el Silenci’
tornarà a sortir als carrers de
Madrid durant la cimera ‘UEAmérica Latina y el Caribe’ en
el marc de la presidència
espanyola de la UE. Amb un
programa de conferències,
col·loquis i accions, en el qual
contaran amb la veu directa
dels actors socials que viuen
de primera mà les conseqüències de LES SEVES decisions, i
que explicaran allò que
s’oculta: les resistències quotidianes,
silencioses
però
vives.Amb espais per a la

Lluita contra el TAV

Cas Egunkaria

reflexió i les propostes a través
d’una participació no intervinguda, per a la qual no cal
demanar
permís.
Amb
accions que obrin un nou
espai a la protesta. Comenten
que “ens resistim a acceptar
el model neoliberal com
norma que regeixi les relacions
polítiques,
econòmiques, socials i mediambientals en aquest planeta.”
Més
info
a
www.rompamoselsilencio.net
http://www.centrodemedios.org
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El sumari econòmic
d’Egunkaria surt de
l’Audiència Nacional
MADRID/ESTAT ESPANYOL.- El jutge
central penal de l’Audiència
Nacional, José María Vázquez
Honrubia, ha remès avui a un
jutjat de Gipuzkoa la causa
del
sumari
econòmic
d’Egunkaria, al considerar que
després de l’absolució del
primer sumari, no poden apreciar-se en aquesta segona
peça delictes de terrorisme.
Vázquez Honrubia veu “evidentíssim” que l’Audiència
Nacional “no pot atribuir-se”
la competència per “jutjar
fraus fiscals per fets que en tot
cas s’haurien comès en la seu
social del diari ‘Egunkaria’”, és
a dir, a Gipuzkoa. Per aquest
motiu, recorda que, segons la
Llei d’Enjudiciament Criminal
(LECR), la causa hauria de
recaure en “els organismes
jurisdiccionals corresponents”
d’aquesta localitat, ja que
“admetre qualsevol altra conclusió seria tant com entendre
competent
a
aquesta
Audiència Nacional per a
qualsevol classe de delicte
comès per integrant o suposat
integrant de banda terrorista”.
El magistrat destaca en el seu

acte que “curiosament ni tan
sols l’acusació popular enllaça la presumpta defraudación fiscal amb fets que
permetin concloure ni indiciariamente que aquesta activitat defraudatòria fos encaminada a finançar a la banda
terrorista ETA”. El frau fiscal
només ho apreciava l’acusació de Dignitat i Justícia, i
no la fiscalia. “Manca de sentit, com al·lega el Ministeri
Fiscal, que pel sol fet d’atribuirse’ls en el sumari la condició
de terroristes resulti que tots els
delictes que suposadament
cometin tinguin sense més tal
caràcter i haver de ser jutjats
per
aquesta
Audiència
Nacional”, raona el jutge.
L’acte també estima que “ni
la quantia del presumptament
defraudat és d’una extraordinària gravetat susceptible
d’alterar el normal desenvolupament
de
l’economia
nacional”. És un pas positiu,
però encara cal recordar que
pesen sobre 8 persones greus
peticions de presó.
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C/ FONOLLAR,10
DIMARTS DE

- <METRO> JAUME I
18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okupació a
Barcelona els dimarts i dijous

Judici a 6 activistes contra
el TAV
GASTEIZ.- Dimecres que ve, 12
de maig, jutjaran a 6 persones
per participar en una acció
pública i pacífica en contra
del TAV. L’acusació demana 2
anys de presó per a cadascun
acusant-los
de
sengles
delictes de desordres públics i
atemptat a l’autoritat. Al
desembre de 2007, dos
activistes es van penjar d’un
dels ponts que uneix la ciutat
de Gasteiz amb el parc
Arriaga i van desplegar una
pancarta en la qual es cridava a la manifestació del 15 de
desembre a Arrasate i es dem-

anava la paralització del TAV.
L’ertzaina va carregar violentament contra els congregats
sota pont i van detenir a sis
persones; els dos que es van
penjar i quatre que observaven
l’acció.
Un
dels
detinguts és el corresponsal
de la radio popular Hala Bedi.
Seran jutjats sota falses acusacions de desordres públics i
atemptat a l’autoritat. Desde
el moviment antiTAV han convocat una concentració als
jutjats de Gasteiz.
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Repressió

La ONU recomana suprimir
el règim d’incomunicació
GINEBRA.- El passat divendres 7
maig va finalitzar l’exàmen del
Consell de drets humans de la
ONU, sobre la situació dels
drets humans a l’estat espanyol. En aquest informe es
recullen les 137 recomanacions que les delegacions dels
47 països membres del Consell
han realitzat per a què millori
la protecció dels drets humans
a l’estat. La delegació del
govern espanyol va rebutjar
18 d’aquestes propostes, la
majoria referides a la política
antiterrorista i a la prevenció
de la tortura.
De fet, l’ONU ha sol·licitat en
nombroses ocasions l’abolició
del règim d’incomunicació, a
través del Comitè de drets
humans, el Comitè contra la

tortura i el relator especial
contra la tortura. Cap de les
recomanacions referides a l’abolició de la incomunicació
va
ser
acceptada
per
Espanya, encara que sí es va
comprometre a revisar la legislació que permet la seva
aplicació a menors d’edat.
Alhora el govern s’ha compromès a estudiar la ratificació la
Convenció per a la protecció
dels drets dels treballadors
migrants i les seves famílies, i
ha acceptat el compromís de
cooperar amb la societat civil
en el seguiment del compliment d’aquestes recomanacions.

n
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No a la llei d’estrangeria

Ecologia

S'activa a Barcelona la campanya
«Estem totes enRedades»
BARCELONA.- El proper dia 15 de
maig es presentarà al Forat de
la Vergonya la Campanya
«Estem totes enRedades», una
iniciativa que vo imitar les
Brigades Veïnals d'observació
de Drets Humans que ja funcionen a Madrid. La finalitat
d’aquestes Brigades és intentar donar una resposta organ-

El temps

itzada i col·lectiva davant els
abusos constants que pateixen les persones migrants, i
crear formes d'actuació continuades en el temps i eficaces
social, política i judicialment.
Les redades policials, que
responen a una lógica racial i
discriminatòria, són el principi
d'un llarg viatge que porta els i

les migrants a ser detingut,
internat en un CIE i expulsat al
país d'orígen. D’aquesta manera, la frontera passa a estar a
tot arreu, i sortir del metro en
una determinada estació
comporta un perill similar a
saltar la valla de Ceuta. Tot i
això les redades racistes no
són innevitables. Sota el lema

L’agenda
DISABTE 15 DE MAIG -

11:30H FORATDELAVERGONYA

Estem totes enRedades
Dimecres 12

DISSABTE 15 DE MAIG - 12H CONSULATDEPORTUGALRDA. ST. PERE 7

Concentració en solidaritat amb els 11 de
Lisboa
Dijous 13
DISSABTE 15 DE MAIG - 12H UNILLIURE LA

RIMAIA GRAN VIA 550

La Rimaia és del barri

TVE censura un programa
per les pressions de CEPSA

«Treu el mocador pels teus
veïns», es preten donar a
conèixer l'existència i conseqüencies de les redades, i
crear un sistema d'alertes per
tal que els migrants puguin
saber on estan ubicades
aquestes. «Tenim la possibilitat i
la responsabilitat d'actuar,
individual i col·lectivament,
per a fer que el control torni a
ser motiu de perplexitat i indignació. Per això pensem que
cal visibilizar aquestes situacions d'injustícia i practicar l'ajuda mútua i la solidaritat.» La
idea és onejar un mocador
vermell allà on s’identifiqu que
s’estaà produïnt una redada,.
«Intentar sabotejar, en qualsevol dels seus punts el
mecanisme Redada-detenció-CIE-expulsió és una exigència ética avui, aquí i ara»,
declaren
des
de
la
Campanya.
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Divendres 14
DEL 20/5/10 AL 23/5/10 AL CSO LA RIMAIA

Dissabte 15

Hardmeeting

DISABTE SEGÜENT D’UNA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA 19:00H
DAVANT ANTIGA SOTS-DELEGACIÓ DE GOVERN DE GIRONA

Diumenge 16

Trenca les
cadenes!!
Alfonso Hermoso Castillo

Llibertat Núria Pòrtulas
C.P. Brians II

Dilluns 17

Dimarts 18

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Espai Obert
www.sindominio.net/zitzania
93 530 68 76 <dimarts> - zitzania@sindominio.net

Carretera de Martorell a
Capellades km 23
Sant Esteve Sesrovires

Camp
de
Gibraltar/Andalusia.- La direcció d’Informatius de TVE va
cancel·lar dilluns passat l’emissió del reportatge ‘Alguna
cosa olora malament’ després
de rebre una trucada de l’empresa
petroliera
CEPSA.
L’espai estava dedicat als
problemes de salut dels veïns
de la Badia d’Algesires (Cadis)
a causa del polígonígon
químic que hi ha a la zona, la
més important d’Espanya, i on
CEPSA lidera l’activitat. En el
seu lloc es va reposar un
reportatge antic sense cap
notificació pública, ni abans ni
després, sobre el canvi de programació.El polígon industrial
del Camp de Gibraltar és un
dels més grans d’Europa i la
concentració d’emissions de
gasos i abocaments ha alertat
no només a ecologistes.
L’Atlas de la Mortalitat a
Espanya, realitzat per la
Universitat Pompeu Fabra i al
que l’administració li ha tret
importància, assegura que les
persones que viuen entre
Sevilla, Cadis i Huelva tenen
un 40% més de probabilitats
de morir de càncer. La setmana passada, el Parlament
Europeu va demanar a
Espanya que realitzés un estudi epidemiològic per esclarir
les causes.
“L’objectiu del
reportatge”, ens conta la periZITZANIA@SINDOMINIO.NET

odista Montserrat Cuní, “és
denunciar els problemes greus
de salut, alguns relacionats
amb altes taxes de malalts de
càncer, que té la població
d’aquesta zona. La nostra
intenció no és ser crítics amb
cap empresa en particular,
perquè si les empreses tenen
permís per a posar una
xemeneia, la posaran. I si se’ls
permet una determinada
quantitat
d’emissions
de
gasos, usaran aquest permís
fins al límit”. Segons tant la
reportera com la directora,
“en cap moment del reportatge es nomena directament
a CEPSA” i afegixen que
“l’opinió de les empreses del
polígon químic està present
en el reportatge ja que inclou
entrevistes amb membres de
la plataforma que representa
a les companyies de la
zona“.La reportera assegura
que “em dol per mi, em dol
per la meva empresa, però
sobretot em dol per la gent,
pels veïns, que han de comprovar com sempre hi ha
problemes per a parlar de la
seva situació”. http://periodismohumano.com/societat/tve
-suspèn-la-emision-de-alguna
cosa-olora-malament-després
de-una-cridada-decepsa.htmlperiodismohumano.com
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