
Barcelona.- El passat dimecres
25 de novembre va tenir lloc al
centre de Barcelona la mani-
festació en motiu del dia inter-
nacional contra la violència
de gènere. Unes 300 persones

van marxar de la plaça
Catalunya a la plaça Sant
Jaume, baixant per les
Rambles i cridantconsignes
contra el sistema patriarcal. Al
final del recorregut van parlar

vàries dones i es va llegir el
manifest unitari. Una dona
colombiana va explicar la
situació dels desplaçats, es va
parlar de la situació de les
dones a l'Afganistan i de les
violacions de dones al Congo,
entre d'altres. També es va fer
un recordatori de totes les
dones assassinades arreu del
món. 
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LL’agenda’agenda

DEL 4 AL 9 DE DESEMBRE - C/FLORIDA, 40 BAIXOS - CORNELLÀ LLOBREGAT

IX Jornades Llibertàries a Cornellà

FINS EL PROPER 8 DE DESEMBRE - SANT ANDREU DEL PALOMAR

6es Festes Reivindicatives i 18es Festes
Alternatives de Sant Andreu del Palomar

DISSABTE 12 DE DESEMBRE - 17H - C/VALERI SERRA, 23 .<M> URGELL

Jornada de Gènere i Sexualit ats

DISSABTE 12 DE DESEMBRE - 11H SANT VICENÇ DELS HORTS

Manifest ació contra els acomiadament s

DISSABTE 12 DE DESEMBRE - 19H PLAÇA DEL DIAMANT - <M> FONTANA

Manifest ació contra el desallotjament
del Casal Popular de Gràcia

SIDESALLOTGEN... EL MATEIXDIAALES 20HALA PLAÇA DELA VIRREINA

L’Ateneu Maig del 37 en perill 
de desallotjament

MÉSINFORMACIÓA:  HTTP://DESDELSBOSCOS.BLOGSPOT.COM

L’okup ació contra la MA T continua

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

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

VILA DE GRÀCIA.- La llibreria
Aldarull obre les seves portes al
públic al barri de Gràcia.
Després de dos mesos d'obres i
gestions burocràtiques final-
ment ja està oberta, tot i que la
inaguració oficial es farà el
proper divendres 18 de desem-

bre. Aldarull, cooperativa sense
ànim de lucre, és alhora llibreria
i local social, punt de trobada
dins l'espai llibertari. 
Els podeu trobar al carrer
Martinez de la rosa, 57 i obren
de dilluns a dissabte de 10 a 14
i 17 a 21h.  Contra-Infos 1/12/09

Nova llibreria a GràciaNova llibreria a Gràcia

En defensa dels espais naturalsLluites contra el patriarcat

ManifestManifest ació contra la violència masclistació contra la violència masclist a en a en 
commemoració del 25 de novembrecommemoració del 25 de novembre

Nova operacióNova operació
contra contra 

l’esquerral’esquerra
abertzaleabertzale

ZITZANIA@SINDOMINIO.NET - 93.530.68.76 (DIMARTS)

El Contra-Infos se’n va de pont i
torna el dimart s 15 de desembre

Col·lectius i contrainformació

LLORET DE MAR/LA SELVA.- L'estiu
de 2008 havien de començar,
segons previsions de la consel-
leria de política territorial, les
obres de la futura carretera
que ha d'unir l'autopista del
Maresme (C-32)amb Lloret.El
traçat aprovat inicialment per
a la prolongació de l'autopista
passaria per zones com Sant
Pere del Bosc, l'Àngel oLes
Alegries i segons el propi estudi
mediambiental de la Generali-
tat -realitzat als anys 80-, l'im-
pacte ambiental de l'obra es
qualifica com a "sever". Fins i
tot, el propi estudi ambiental
realitzat per l'equip redactor
de l'atual POUM,aprovat
recentment, posa de manifest
els impactes negatius del
traçat sobre els corredors
biològics i cursoshídrics que
travessa. Dissabte passat tretze
entitats de Lloret signaven el
Manifest de Novembre. Des

de esplais i centres excursion-
istes a associacions de veïns,
clubs esportius i la Plataforma
per la Pau, entre d'altres, les
associacions signants refusen
enèrgicament un traçat que
passi per Sant Pere del Bosc,
l’Àngel i Les Alegries i recla-
men un estudi per justificar la
necessitat d’aquesta infraes-
tructura tot exigint alternatives
a l’actual traçat. Així mateix
emplacen a les administra-
cionsa ser transparents en la
redacció del projecte i pro-
moure la participació ciu-
tadana per decidir una
infraestructura tant important
com aquesta. Sota el lema,
Sant Pere del Bosc i les Alegries
Patrimoni dels Lloretencs
d'Avui i Demà, el manifest
s'adreçarà a l'Ajuntament de
Lloret i a la Generalitat.              
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Manifest contra la Manifest contra la 
perllongació de la C-32perllongació de la C-32

EUKAL HERRIA.- La nit del dimarts 24
de novembre la policia espany-
ola i la Guàrdia Civil -per ordre del
jutge de l'Audiència nacional
Grande Marlaska- detenia a 34
persones en la batuda més gran
dels últims anys contra l'esquerra
abertzale i més concretament
contra la formació juvenil Segi. Les
dimensions de l'operatiu demos-
tren, segons el diari Gara, l'interès
del govern espanyol en mostrar-se
ferm en un moment en que sem-
bla que l'esquerra abertzale mou
fitxa en el terreny polític. L’única
imputació delictiva concreta és la
"pertinença" a Segi -que ja va ser
tipificada com organització terror-
ista pel Tribunal Suprem el 2007- i
que justifica les acusacions de perti-
nença i col·laboració amb banda
armada.

Noves denúncies de tortures
Després de 4 dies d'incomuni-
cació a mans dels cossos de
seguretat de l'estat, dissabte pas-
saven a disposició judicial els i les
detingudes i 31 persones eren
empresonades.En sortir de l'aïlla-
ment els detinguts han denunciat
haver patit tota mena de tortures,
maltractaments i amenaces.
Tocaments i vexacions sexuals -
sobretot a les noies, simulacions i
amenaces de violacions, cops
continuats al cap i als genitals,
postures incòmodes sostingudes
durant hores, cops amb llibres,
aplicació de la bossa, salts al
damunt... Una llista que evidencia
que com més llarg és el període
de detenció més i més greus són
les denúncies i el tracte que
reben les persones detingudes. 
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