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Papers per Tothom

Andrés Calamaro entusiasta aficionat a la tauromaquia, va ridiculitzar la feina dels activistes que defenen la vida dels toros. ‘Quiero correrme en una fiesta de arte y muerte’, va declarar.

Lluites Laborals

BARCELONA.- La vaga contra les
retallades del govern espany-
ol en els salaris de treballadors
i treballadores del sector
públic i en les pensions ha
començat a Barcelona amb
talls en algunes vies de tren i
carreteres. Des de diversos
punts de l’àrea metropolitana
de Barcelona entre les 7.30h i
les 10 del matí hi ha hagut tal-
lades les línies de tren de
Renfe que passen per la UAB,
retencions a
les entrades al
campus amb
cotxe, tall amb
p n e u m à t i c s
amb foc de
l’autopista B30
i que durant
mitja hora un
grup de per-
sones ha tallat
la Diagonal de
B a r c e l o n a
també amb
p n e u m à t i c s
amb foc. No hi
ha notícies de
cap persona
detinguda. 
Trens i carreteres tallades 
a la UAB
Des de dos quarts de vuit del
matí des de la UAB que les vies
de la Renfe han estat del tot
tallades fins a les 10, hora en

què alcen els piquets a tot el
campus i rodalies. Hi havia
desenes de persones a les vies
que impedeien el pas dels
trens i tenien aturats els com-
bois. D’altra banda, també a
la UAB, hi ha hagut piquets
informatius a totes les
entrades amb cotxe al cam-
pus, per la qual cosa l’entrada
amb vehicles era molt lenta.
Alguns testimonis han explicat
que els piquets han provocat

que els vehicles haguessin
d’esperar una hora per entrar
al recinte universitari. Fora del
campus, un altre grup de per-
sones ha tallat amb
pneumàtics amb foc
l’autopista B30.

La Diagonal  tallada amb foc
A l’entrada de Barcelona, una
seixantena de persones ha tal-
lat durant una mitja hora
abans de les 9 l’entrada per la
Diagonal a l’alçada de la
zona universitària. Els concen-
trats portaven una pancarta
que deia “Lluitant aturarem les
retallades” i han creuat
pneumàtics al mig de la
calçada encesos per aturar el
trànsit. També una setantena

de persones han
tallat la Diagonal
de Barcelona a
l’alçada de
Muntaner quan
passaven pocs
minuts de les 10
del matí i han
desallotjat la seu
central a la ciu-
tat de l’empresa
Viatges Marsans,
propietat del
president de la
CEOE, Gerardo
Diaz Ferran, les
persones que
participaven en

la protesta han entrat a la seu
i han tret el mobiliari al carrer.
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ZONA FRANCA/BARCELONA.-
Segons ha informat
l’Asociación Derechos y
Papeles para Todxas, des
d’ahir dilluns dia 7 unes 150
persones del CIE de la Zona
Franca estan en vaga de fam.
Aquesta informació s’ha
pogut saber després que
s’han rebut set trucades de
diferents interns del CIE, amb
els quals estaven en contacte
prèviament. Cal recordar que
la vaga s’ha iniciat el dia
després que unes 200 person-
es es concentressin a les
portes del CIE i es dugués a
terme un concert de hip hop
per denunciar l’existència
d’aquests centres i exigir-ne el
tancament, així com per exigir
que cessin els maltractaments
reiterats que estan tenint-hi
lloc a l’interior. Els crits de
suport i les consignes contra
aquests centres d’extermini no
van parar de sentir-se durant
tot el concenrt i així ho afir-
maven els familiars que sortien
de visitar algun intern.
L’ambient a l’interior del
recinte era molt tens i la poli-
cia amenaçava i pegava a

tot el que intentava respondre
d’alguna manera a la solidari-
tat que es rebia desde fora.
Tot va acabar cap a les 20:00h
sense incidents a l’exterior,
encara que en tot moment
l’acte fou controlat per un fort
dispositiu dels mossos
d’esquadra.
Actualment la situació de les
persones recloses al CIE de la
Zona Franca ha empitjorat,
encara més, des de la mort de
Mohamed, de 22 anys. La
repressió arriba fins al punt de
patir pallisses reiterades, insults,
pèssimes condicions
higièniques, retirada de mata-
lassos, prohibició de trucades
a l’exterior –per la qual cosa
han arribat a requisar-los els
diners i les targetes tele-
fòniques–, prohibició de
fumar... situacions que han
desencadenat un clima de
tensió insostenible i constant a
l’interior del CIE. Ells consid-
eren que el seu empreson-
ament en aquest centre és
injust perquè només han
comès una infracció adminis-
trativa. Desde que va
començar la vaga de fam

estan reben moltes pressions
per part de la policia nacional
que custodia el recinte, com
de molts dels advocats que
també els desaconsellen la
vaga per por a represalies. Així
doncs hem pogut saber que
actualment serien unes 90 per-
sones les que encara mante-
nen la vaga de fam i moltes
d’elles estan disposades a
autolesionar-se per deixar
palesa la seva situació infrahu-
mana que pateixen. Depenen
del suport exterior. És per això
que la resposta des de fora
s’activa i diferents col•lectius i
individualitats fem una crida a
la solidaritat amb les persones
preses migrades en vaga de
gana. Per tot això, volem que
ens sentin ben a prop: s’ha
convocat una concentració
per a avui dimarts a les 17h a
les portes del CIE per donar
suport a les persones inter-
nades. Hi acudiran advocats i
persones de diferents col•lec-
tius que tenen contacte amb
persones de l’interior per
poder visitar-les.
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Els vaguistes han utilitzat pneumàtics cremat s per t allar el trànsit.

VVaga de fam a l’interior del CIEaga de fam a l’interior del CIE
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