
CANGAS / GALIZA.- El passsat
dimarts 25 de maig a les 8:45
h. del matí es varen presentar
treballadors del concell,
agents de la Guardia Civil, la
policia local per a dur a terme
el desallotjament del nou cen-
tre social que acaba de
començar a funcionar a

Salgueirón, a Cangas do
Morrazo. Van intentar entrar
per la força, arrancant la cer-
radura de la porta princial,
colpejant la porta i ame-
naçant la gent que hi havia.
Després varis agents de la
guàrdia civil, acompanyats en
tot moment per un traballador

del concell, es van limitar a
passejar pels voltants de la
casa. En aquell moment es
van aprofitar per comunicar-
los els motius pels que s’ha
okupat la casa, i recorda-ls’hi
l’article 10º de la Constitució
espanyola i l’article 7º del
Código Penal.  Amb aquest

nou centre social es vol doanr
un us social al Salgueirón, i que
es lluiti al mateix temps contra
l’especulació inmobiliaria de
la promotora Residencial
Marina Atlántica. Aquesta
acció no està aïllada del con-
flicte de Massó, on es porta
anys lluitant contra la con-
strucció d’un port esportiu que
esta directament conectat
amb un macroprojecte d’una
gran area comercial, varis
blocs de vivendes i hotels en
més de 200.000 m2 de terreny.
Cal dir que queden afectades
varies fàbriques decclarades
patrimoni industrial, jardins
botànics i uns aiguamolls que
porten anys abandonats i que
són una autèntica zona verda
que queda al poble de
Cangas. 
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Lluites Laborals

Dijous 3

Dimecres 2

Divendres 4

Dissabte 5

Diumenge 6

Dilluns 7

Dimarts 8

El tempEl temp ss LL’agenda’agenda
DISSABTE 5 DE JUNY-  19:00H PL. UNIVERSITAT

Manifest ació internacional de lluit a  trans i
intersex

DIUMENGE 6 DE JUNY -  A PARTIR DE LES 11:00H FORATDELA

VERGONYA.  METROJAUMEI

Picnic Internacional pel Decreixement

DEL DIJOUS 3 AL DISSABTE 5  DE JUNY - CSO LA FORSA KORNEYA

C/ALBERT EINSTEIN (POLIGON ALMEDA)

18 FESTES ALTERNATIVES DE KORNEYA

DISABTE SEGÜENT D’UNA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA 19:00H

DAVANT ANTIGA SOTS-DELEGACIÓ DE GOVERN DE GIRONA

Llibert at Núria Pòrtulas

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

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

EL CENTRE SOCIAL OKUPAT ES TROBA SITUAT EN UN TERRENY AFECTAT PER UN MACRO-PROJECTE URBANÍSTIC I COMERCIAL

El nou CSO de Cangas resisteix a un desallotjamentEl nou CSO de Cangas resisteix a un desallotjament

Okupació i Centres Socials Impunitat Policial

Trenca 
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. Brians II

Carretera de Martorell a
Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires
08635

Assassinat racistAssassinat racist aa
a Va Varsoviaarsovia

VARSOVIA/POLÒNIA.- El passat dia
23 de Maig, a les 10.00h del
matí durant un control rutinari
en un mercat de venedors de
roba i sabates, agents de la
policia no uniformats varen
arrestar a un dels venedors.
Testimonis de l’arrest, sorpresos
per la violència policial, van
començar a demanar als poli-
cies que es calmessin. Com a
reacció, un dels agents va dis-
parar sense avís a Maxwell
Itoya, un polac d’origen niger-
ià de 36 anys, amb estatus
legal al país, que va resultar
mort a l’acte.
El policia no va tirar a l’aire
com avís, ni res. En Max no va
provocar aquest assassinat

racista, no va mostrar-se agre-
siu, sino que demanava
calma i tranquil·litat als
agents. La solidaritat que en
Max va mostrar amb els seus
companys va ser respost amb
un tir mortal.
La mort d’en Max va provocar
un motí entre les persones allà
reunides i en les enfronta-
ments van ser arrestades 32
persones, després acusades
d’atemptat contra l’autoritat.
Com molts dels treballadors
de sous baixos,  en Max era
venedor al mercat els caps de
setmana per a donar suport a
la seva família.
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1.500 treballadors 1.500 treballadors 
sense psense p apers ocupen apers ocupen 

l’Òpera de la Bastilla a Parísl’Òpera de la Bastilla a París
PARIS/FRANÇA.- El divendres 28
de maig, i després d’una man-
ifestació en defensa de les
pensions, uns 1500 treballadors
sense papers van ocupar els
baixos de l’Òpera de la
Bastilla a París. Aquesta acció
va ser una mesura de pressió
per a les negociacions que

porten a terme en aquests
moments el seu sindicat, la
CGT francesa, i el govern, per
mirar de desbloquejar la vaga
que porten a terme des de
l’octubre per a exigir la seva
regulació.
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C/ FONOLLAR ,10 - <METRO> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okup ació a
Barcelona dimart s i dijous  


