
Toledo.- El passat dimarts 27
d'octubre a la 1 de la matina-
da, el CSOA El Generador va
patir un atac incendiari de
grups nazis. Les flames provo-
cades per l'incendi havien
afectat greument l'edifici

quan els bombers van arribar
per apagar-ho. Els danys
podrien haver estat molt més
greus d'haver afectat les
diverses bombones de butano
que hi havia. En el grup de vio-
lents nazis de l'assalt es troben

asidus a partits nazis com
Alianza Nacional,
Democracia Nacional o
Movimiento Patriota Socialista
(MPS). Els dies següents, la
gent del CSO va convocar
unes jornades de neteja i
reconstrucció de l'espai afec-
tat. 
Més informació:
www.csoaelgenerador.
blogspot.com
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LL’agenda’agenda
DIJOUS 5 DENOVEMBRE - TOTEL DIA- UAB - WWW.FMUAB.ORG

Festa dels estudiant s de la UAB

DIJOUS 5 DENOVEMBRE - 19HPLAÇA DELA VILA - SANTACOLOMA GRAMENET

«Fora polítics corruptes! Ara, el poble!»

DISSABTE 7 DENOVEMBRE - 9HMERCATSANT ILDEFONS - CORNELLÀ

Inici de la marxa contra l’atur i els 
acomiadament s fins a Barcelona

DISSABTE 7 DENOVEMBRE - 18HPLAÇA DEL’AJUNTAMENT - CERDANYOLA

Prou brut alitat policial a Cerdanyola

DEL6 AL 8 DENOVEMBRE - CSOLA TEIXIDORA- C/MARIÀ AGUIÓ - <M> POBLENOU

«Encontre de Des-generades. 
Per  una acció políticament incorrect a»

DIUMENGE8 DENOVEMBRE - DE10HA18HAMIIERES- GARROTXA

24a Fira d’Intercanvi a Mieres

SIDESALLOTGEN... EL MATEIXDIAALES 20HALA PLAÇA DELA VIRREINA

L’Ateneu Maig del 37 en perill 
de desallotjament

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

93 530 68 76 <dimart s> - zitzania@sindominio.net

Canvis internàutics al Contra-Infos
Des de fa algunes setmanes hem deixat de fer la versió txt del
Contra-Infos; no tenim  suficient capacitat per reproduir el butlletí en
un altre format així que hem decidit només fer-lo, a nivell internàutic,
en pdf que és com es reprodueix el butlletí en paper. A les persones
que els hi ha estat arribant via internet el Conttra-Infos, els hi seguirem
enviant però amb una versió comprimida del pdf. Definitivament el

txt en castellà deixa d'existir.

Lluites contra el patriarcat

Boicot a SizzlaBoicot a Sizzla
per les sevesper les seves
composicionscomposicions

homòfobeshomòfobes
Barcelona/Barcelonès.- El proper
29 d’octubre, el cantant jamaicà,
Sizzla comença el seu “Tour 2009
España” que el portarà a Bilbao,
Granada, Getafe i el 3 de
novembre a la Sala Apolo de
Barcelona. El cantant Sizzla ja va
intentar actuar a Barcelona i
Madrid el passat mes de maig del
2008, però es va trobar amb la
denegació d’entrada a l’aero-
port de Barajas per una ordre dic-
tada per Alemanya. 
Des del FAGC i de l’Observatori
contra l’Homofòbia, exigim a les
autoritats competents que es
posin tots els mitjans possibles per
evitar les actuacions del cantant
Sizzla a territori Espanyol i fem una
crida ciutadana al BOICOT al seu
concert a la sala Apolo.En con-
cret, hem demanat a la Fiscalia
que es treballi per impedir l’entra-
da a territori Espanyol (d’acord
amb l’ordre d’Alemanya que li va
denegar l’ entrada a maig de
2008) i en cas d’entrada i d’actu-
ar, extremar les mesures per evitar
que durant la seva actuació es
faci EXALTACIÒ DE L’
HOMOFÒBIA (caldria assistir-hi, in
situ, amb els corresponents tra-
ductors especialitats en llengua
criolla, que és l’idioma de les
seves cançons)També hem dem-
anat a la Generalitat que elevi un
informe sobre el perill de l’ac-
tuació i que comuniqui a la sala
Apolo la gravetat del possible
concert.Tanmateix demanem
que es facin públics tots els
informes referents a aquest tema.
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BARCELONA.- Segons informen
companys de l'Amadeu
Casellas, poc a poc va recuper-
ant-se de la llarga vaga de fam
que va dur a terme fins el 22 d'oc-
tubre. De moment ha recuperat
tres quilos i comença a millorar,
tot i que encara es troba molt
feble. Per altra banda, el darrer
comunicat penjat al blog de
l'Amadeu el passat 29 d'octubre
informa que «en cuant a l'estat
psicològic, l'Amadeu està molt
bé, fort com sempre i amb ganes
de seguir lluitant per aconseguir
els seus objectius.»
Fa una setmana, després de les

múltiples mobilitzacions per exigir la
llibertat del pres, la Conselleria de
Justícia va emetre una carta amb
una sèrie d'afirmacions que justifi-
caven la continuïtat d'Amadeu a la
presó, tals com la seva conflictivitat
dins les instal·lacions. Contràriament
però, l'Amadeu i el grup de suport
afirmen que «durant l'any anterior no
li havien fet cap registre, ni li havien
imposat cap multa disciplinària. A
més, ell treballava de fuster dins la
presó i ho va continuar fent sense
que ningú li digués que tenia nova
causa oberta.». Més informació:
www.llibertatamadeu.blogspot.com
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Amadeu Casellas es recuperaAmadeu Casellas es recupera
poc a poc i desmenteix a Tpoc a poc i desmenteix a T uraura

CERDANYOLA/VALLÈS OCCIDENTAL.- El
proper dissabte 7 de novembre, a
les 6 de la tarda, diversos col·lectius
han convocat una concentració
davant de l'Ajuntament per
denunciar l'agressió policial de sis
agents de la guàrdia urbana a
dues persones de la ciutat. Els fets
van passar la matinada del dijous
29 quan, dues persones, la Laura i
en Ferran, van ser agredides bru-
talment per 6 policies locals de
Cerdanyola quan sortien a fer una
cervesa. Segons el comunicat
que convoca a la concentració

«Dos policies locals de paisà van
provocar la situació sense identi-
ficar-se en cap moment. Llavors
van aparèixer dues patrulles més
per rematar la feina, sense cap
tipus d'escrúpuls i van donar
patades a la Laura a terra, esposa-
da, mentre reien i la insultaven.
Després dde la pallissa van ser
detinguts pels mossos d'esquadra,
van ser fitxats i van passar 16 hores
a la comissaria, sense assistència
mèdica. Se'ls imputen els càrrecs
d'atemptat a l'autoritat, lesions i
danys.»            Contra-Infos 3/11/09

Concentració a Cerdanyola Concentració a Cerdanyola 
contra la repressió policialcontra la repressió policial

Repressió als moviments socials

Llibertat Amadeu Casellas

Antifeixisme

L’EDIFICIHAQUEDATTOTALMENTAFECTATPERLESFLAMESPROVOCADESPELSABOTATGE

Neonazis incendien un centre social a TNeonazis incendien un centre social a T oledooledo


