
GIRONA.- Aquesta setmana han
continuat els actes en solidari-
tat amb la Núria Pórtulas dins
el marc de la campanya per
exigir la seva absolució.
Recordem que la Núria es
troba en espera de la resolu-
ció del recurs presentat al
Tribunal Suprem en contra de
la sentència condemnatòria
dictada per  l'Audiència
Nacional.
El dimecres 21 es va fer una
concentració davant dels
Jutjats de Girona en suport a
les dues persones desallot-
jades la setmana anterior de
l'arbre ocupat de la Plaça del
Lleó. Dijous va tenir lloc una
xerrada sobre l'experiència de
l'ocupació forestal antimat als
boscos de Sant Hilari Sacalm,
desallotjada recentment.
Durant la xerrada, es va aprof-
itar per tornar a ocupar el pla-
taner de la Plaça del Lleó, per
demostrar que les seves
estratègies no poden aturar la
nostra lluita contra l'odre
establert. Divendres, dia de
Sant Jordi, es va aprofitar la
diada per continuar les reivin-
dicacions. En aquest sentit,
dues persones es van penjart
durant tota la tarda del Pont
de Ferro de Girona amb una
pancarta amb el missatge «La
llibertat penja d'un fil! Fora la

llei antiterrorista», podent-se
visualitzar dels diferents ponts
de Girona.  mentre alrtes com-
panyes repartien octavetes
informatives pel centre de
Girona, sota la vigilància con-
stant de desenes de policies
de paisà. També es va fer una
cassolada davant la parade-
ta d'ICV per protestar contra
les polítiques repressives que
exerceixen des de la
Conselleria d'Interior, i que va
aplegar una cinquantena de
persones que van estar allà
durant una hora. Dissabte a
primera hora del matí un gran
desplegament policial dels
Mossos d'Esquadra, amb l'ús
d'una grua, desallotjava l'ar-
bre de la Plaça del Lleó. varen

identificar a dues persones, les
quals estan citades a declarar
el dimecres als Jutjats de
Girona. El mateix dissabte, es
va fer una xerrada sobre les
comunitats zapatistes de
Chiapas, on cal destacar l'or-
ganització assembleària i
autònoma d'aquestes comu-
nitats. Dilluns 26 dues persones
s'embidonaven davant dels
Jutjats de Girona. L'acció va
durar tot el matí, des de les
nou fins a les tres de la tarda. El
bidó ocupava un dels dos car-
rils de davant dels Jutjats de
Girona, tallant parcialment el
trànsit, però no impedint la
seva circulació, mentre que
un grup de
persones s'hi concenrava per

donar suport i repartir
octavetes informatives als
vianants i als conductors.
Durant l'acció es van cridar
consignes contra el cos poli-
cial repressiu dels Mossos
d'Esquadra, la llei antiterrorista
i l'Audiència Nacional, així
com exigint l'absolució de la
Núria. Els bombers varen tre-
ballar durant tres hores per
trencar el bidó davant d'una
forta presència policial. Al
finalitzar l'acció les dues per-
sones solidàries que s'havien
embidonat varen estat imme-
diatament detingudes pels
Mossos d'Esquadra. 
Arran dels diferents actes de
suport que han sorgit aquesta
setmana en solidaritat amb la
Núria Pórtulas, s'ha evidenciat
l'estratègia repressiva utilitza-
da per desactivar i desgastar
les mostres de solidaritat
envers el cas. Així, diverses per-
sones s'enfronten a processos
judicials tant de faltes que
implica el 
pagament d'elevades multes,
com processos penals que
poden arribar a comportar l'in-
grés a presó dels activistes.

Núria lliure!
Lliures tots i totes!

elsud.org
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DUES PERSONES S'EMBIDONEN DAVANT DELS JUTJATS DE GIRONA

Els actes en suport a la Núria Pórtulas no s'aturenEls actes en suport a la Núria Pórtulas no s'aturen

Núria Lliure

Samaranch fou enterrat en un funeral de cap d'est at tot i haver est at afliliat a la falanje, tenir diversos càrrecs públics durant el franquisme i  haver est at vinculat a escàndols de corrupció, dóping, suborns o especulació

Prou montatges policials

TTamara surt en llibertamara surt en llibert at at 
a l’espera de judicia l’espera de judici

BARCELONA.- El passat dijous 22
d'abril la Tamara fou posada
en llibertat sense previ avís. El
15 de decembre de l'any pas-
sat fou detinguda i empreson-
ada a Brians I acusada d'en-
viar un paquet amb material
pirotècnic al director
d'Institucions Penitenciaries
Albert Batlle i Bastardes.Dijous
li van dir que recollís les seves
coses sense cap explicació
més, per tant es podia tractar
d'un canvi de cel.la, o de
mòdul o inclús va pensar que
la podien traslladar a Madrid
tal i com havia sol.licitat, però
no. Davant la seva sorpresa la
van deixar en llibertat, encara
que haurà de presentar-se
regularment a signar als jutjats
fins que surti la seva data de
judici. Suposem que el recurs
presentat pel seu advocat
davant l'Audiència Provincial
ha tingut l'efecte que s'esper-

ava ja que fins ara tant la jut-
gessa com la fiscal s'havien
oposat a la seva posada en
llibertat. El cas de la Tamara es
remonta al mes d'octubre de
l'any passat, quan en el marc
de la campanya en solidaritat
amb l'Amadeu Casellas, que
en aquell moment estava en
vaga de fam lluitant per la
seva llibertat, es va enviar el
paquet. Els mitjans de comuni-
cació van difondre que es
tractava d'un paquet
d'escasa potència i que fou
explosionat de manera con-
trolada al mateix edifici pels
Tedax del mossos d'esquadra,
sense ni tans sols desallotjar
l'edifici, el que confirma la
poca efectivitat explosiva.
Més info: http://www.tama-
raalacalle.blogspot.com/

Grup de suport

+Contra-Infos 27/4/10

Un ampli dispositiu policial pel desallotjament del plat aner okup at.

C/ FONOLLAR ,10 - <METRO> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

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



ELS MOSSOS PROTEGEIXEN PLATAFORMA PER CATALUNYA I DETENEN DOS ANTIFEIXISTES

ManifestManifest ació antifeixistació antifeixist a aa a
VVilafranca contra PxCilafranca contra PxC

ENMARCADA DINS LA CAMPANYA PELS TANCAMENTS DELS CENTRES D’INTRERNAMENT

Nova concentració de protesNova concentració de protes --
tta davant el CIE de Va davant el CIE de V alènciaalència

VALÈNCIA.- Avui dimarts 27 d'abril,
membres de la Campanya pel
tancament dels Centres
d'Internament per a Estrangers
(CIE) es concentraran en els
voltants del CIE de la calli
Zapadores a València per a
mostrar el seu suport a les víc-
times de reclusió i a les seves
familiars, i per a exigir al Govern
que tanqui aquest i tots els CIE.
La Campanya pel tancament
dels Centres d'Internament per
a Estrangers, un espai on con-
fluïxen persones i organitzacions
que lluiten contra la violació
dels drets de les persones immi-
grants, té la intenció de con-
centrar-se en aquest lloc cada
últim dimarts de mes a les 12 del
mig dia, i fa una crida a la ciu-
tadania perquè es mobilitzi i
s'adhereixi a aquestes accions
de denúncia. Amb aquesta
acció de protesta, que es
desenvoluparà de manera
absolutament pacífica, l'organ-
ització espera poder contactar
amb les persones recloses i fer-
los arribar informació per escrit,
sense obstacles per part de la
Policia tal com va ocórrer fa un
mes, en la primera concen-
tració. Les organitzacions impli-
cades en la campanya mostren
la seva preocupació no ja
només per la mera existència
d'aquests centres d'interna-

ment, que estan inscrits en una
lògica perversa de criminal-
ització de la immigració i que
formen part de la logística que
organitza les expulsions massives
d'éssers humans de territori
espanyol; també alerta davant
les condicions de tracte de les
víctimes de reclusió en aquests
centres, donats les ir regularitats
relatades per aquestes person-
es, esdevingudes en CIEs com
els de Madrid, Barcelona,
Màlaga i València. Davant
aquests fets, la Campanya
també ha exigit a la Delegació
de Govern – tal com establix la
llei – que les organitzacions impli-
cades accedeixin a l'interior del
CIE de Zapadores para verificar
el seu estat i les condicions d'in-
ternament de les persones
recloses.
La Campanya recorda que els
Centres d'Internament per a
Estrangers constituïxen presons
que priven de llibertat a dones i
homes pel fet de ser estrangers,
sense haver comès delicte
algun.Els col·lectius adherits
exigeixen l'abolició dels CIEs en
l'Estat Espanyol i en tota Europa,
el cessament de la criminal-
ització de la immigració, de les
redades policials i de les expul-
sions de persones migrants.
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No a la llei d’estrangeria

Continuen les detencionsContinuen les detencions
d'estudiantd'estudiant s a Madrid s a Madrid 

MADRID.- La Policia Nacional va
detenir durant la passada set-
mana un total de sis persones
que suposadament van par-
ticipar en la contra-cimera de
ministres d'educació d'aquest
mes d'abril. Les acusacions
són de desordre públic i furt.
Algunes d'elles van anar a la
comissaria a declarar per la
seva pròpia voluntat per a
deixar palesa de la seva no
participació en l'acció de la
qual els acusaven i els agents
policials els van detenir. Más
de setze persones estan sent
vigilades després de negar-se
a declarar davant la policia i
acollir-se al dret de declarar
davant el jutge. Després de la
detenció del primer activista
desenes d'organitzacions,

associacions i assemblees han
expressat la seva solidaritat
amb la causa i s'han adherit al
comunicat de la plataforma
Bolonya Fucking Up Group,
que denuncia la pressió exer-
cida per les Forces i Cossos de
seguretat de l'Estat. En el
comunicat es plantegen “la
desmesura i l'oportunisme
davant la desmobilització
conseqüent després de les jor-
nades” reflectint una vegada
més «que aquest cas no és aïl-
lat». 
Per a adherir-te al comunicat
escriu-nos a bolognaburns-
madrid (at) gmail.com 

Plataforma Bolonya Fucking

Up Group
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No al Pla Bolonya

VILAFRANCA/PENEDÉS.- Més de
400 persones van participar el
passat diumenge 25 d'abril a
una cercavila contra el
racisme, convocada per 17
entitats i per protestar contra
l'acte que la feixista i racista
Plataforma x Catalunya de
Josep Anglada celebrava a
Vilafranca del Penedès. La
marxa sortia a les 12:30 de la
Plaça de la Vila, i després de
recórrer els principals carrers
de la vila, es dirigia cap a la
zona esportiva, lloc on hi
havia congregats els pocs
més de 100 membres de la
PxC, protegits per un ampli
desplegament dels mossos
d'esquadra. Al final de la cer-
cavila es llegia un manifest de
rebuig a l'acte de la PxC i un
cop desconvocada, els
mossos van carregar contra
alguns dels manifestants a
cops de porra i ruixant-los

amb esprai. Aleshores els
membres de la PxC van aprof-
itar per llençar algunes pedres
contra els manifestants cosa
que causà un petit aldarull
que va acabar amb algunes
persones contusionades. Unes
hores més tard, dues persones
del poble van ser detingudes
per mossos de paisà acusades
de desordres públics i
d’atemptat a l’autoritat.Des
de la Coordinadora
Antirepressiva del Penedès
manifestem responsabilitzen
als mossos dels incidents pro-
duïts, ja que la carrega poli-
cial va ser del tot gratuïta. La
manifestació ja havia estat
desconvocada i la gent esta-
va abandonant els lloc dels
fets. Els detinguts finalment
van ser alliberats dimarts amb
càrrecs.
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Antifeixisme

L'AjuntL'Ajunt ament activa unament activa un
nou hotel al Ravalnou hotel al Raval

BARCELONA.-Cinc dies després de la
dimissió de la regidora de Ciutat
Vella, Itziar González, l'ajuntament
ha decidit llençar endavant el
projecte de macrohotel al Raval.
Concretament és vol constriur
darrere de l'edifici de les
Drassanes, al costat del portal de
Santa Madrona. Ramon García-
Bragado, regidor d'Urbanisme, va
donar el primer pas del nou hotel -
l'aprovació per decret- el passat
27 de febrer. El projecte, no
obstant això, no es va presentar
fins al passat 21 d'abril en la comis-
sió d'Urbanisme del districte.
Segons sembla s'estaven
busacant prous suports polítics per

tal que el projecte fos aprovat i
finalment han sortit dels files de
CIU. L'hotel es pot construir mal-
grat la moratòria hotelera d'aque-
sta zona de Ciutat Vella perquè
diuen que es va promoure abans
que entrés en vigor. Els veïns van
enviar al maig del 2008 un petit
projecte, tant a la regidoria de
Ciutat Vella com a la regidora
d'Educació Montserrat Ballarín,
per tal de destinar els terrenys on
ara és vol construir l'hotel a un con-
junt de parc i escola d'educació
infantil. Val a dir, que en la mateixa
àrea a hores d'ara s'està construint
un altre hotel. 
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Prou especulació

ZITZANIA@SINDOMINIO.NET - 93.530.68.76 (DIMARTS)

Ajut s econòmics al 
butlletí Contra-Infos

La manifest ació va recorrer els carrers de V ilafranca



ARKANSAS/EEUU:- El 15 d'abril,
un jutge va condemnar a
pagar a 14 agricultors en l'e-
stat de Arkansas als EE.UU 48
milions de dòlars, després
que una varietat experimen-
tal d'arròs genèticament
modificat (GM) que estava
desenvolupant, es barregés
accidentalment amb par-
tides d'arròs convencional.
La varietat experimental en
qüestió va ser el Liberty Link
modificada genèticament
per a ser tolerant a herbi-
cides. En les seves deman-
des, els agricultors van argu-
mentar que els preus de l'ar-

ròs es van veure afectats
després de l'anunci de la
presència en partides com-
ercials d'arròs, van al·legar
que Bayer no només va ser
negligent, sinó que va actuar
amb mala intenció, no anun-
ciant la presència d'arròs
Liberty Link en lots de les lla-
vors d'arròs convencional
que els havia subministrat.
Bayer, per la seva banda va
sostenir que els danys que
van sofrir els agricultors van
ser mínims i que no van durar
molt temps. 

Contra-Infos 27/4/10

Dijous 29

Dimecres 28

Divendres 30

Dissabte 1

Diumenge 2

Dilluns 3

Dimarts 4

El tempEl temp ss LL’agenda’agenda
DIMECRES 28 D’ABRIL - 11:30H PL. DELA VILA STACOLOMA DEGRAMANET

15H PL. UNIVERSITAT (CONCENTRACIÓ I DINAR)
Marxa per l’ensenyament públic i popular
DIJOUS 29 D’ABRIL -  19H PARCDELES3 XEMENEIES L3 PARAL.LEL

Concentració: «No al cementiri nuclear»

1ER DE MAIG
Barcelona:
CGT: 11h Locals de la CGT
CNT (medinaceli)
11h Concentració a Arc de triomf
12:30h Manifest ació
CNT (joaquim cost a)
11h Concentració a Cotxeres de Sant s
17h Manifest ació (Via layet ana-Foment)

Manifest ació Alternativa
Contra les ret allades socials
cap a la vaga general
17:30 Av. Catedral-V ia Layet ana

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

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

Pobles indígenes en perill per Pobles indígenes en perill per 
una nova incursió de Repuna nova incursió de Rep solsol

Condemnen a Bayer aCondemnen a Bayer a
ppagar 48 milions de dòlars agar 48 milions de dòlars 

Transgènics fora!!

AMAZONIA/PERÚ.- Repsol YPF
pretèn obrir 400 km de línies sís-
miques i 150 heliports al bloc 39
de l'Amazonia Peruana, invaïnt
el territori de diversos pobles
indígenes en aïllament volun-
tari. L'execució d'activitats
petrolieres amenaça la super-
vivència d'aquests grups aïllats,
una zona on viuen dos dels dar-

rers pobles indígenes no con-
tactats del món. La construcció
de les línees implicaria la tala
d'arbres, l'obertura de camins a
través de la selva i la detonació
d'explosius a intervals regulars.
És posible que els indígenes
fugissin davant els treballs o
ataquessin als invasors gener-
ant-se situacions d'alta conflic-

tivitat.   Des de la campanya
d´afectades per Repsol-YPF fan
una crida per visibilitzar una
opinió internacional contrària
per evitar l´etnocidi d´un dels
darrers pobles aïllats de
l´Amazonia.
+info: www.repsolmata.ourpro-
ject.org
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Repsol Mata

Lluites d’arreu

Trenca
les

cadenes!!
Alfonso Hermoso Castillo

C.P. BriansII
Carretera de Martorell a

Capellades km 23
Sant Esteve Sesrovires

Una  llei permetrà la deportUna  llei permetrà la deport acióació
massiva de pmassiva de p alestinsalestins

SRAEL.- Amb el pretès objectiu
d’evitar que es produeixin infil-
tracions, aquesta setmana
entra en vigor una nova ordre
de l’exèrcit israelià que possi-
bilitarà la deportació de
desenes de milers de palestins
des de Cisjordània, perme-
tent-li també presentar acusa-
cions que poden ocasionar
sentències de presó de fins a
set anys. Fins ara, els tribunals
civils israelians han impedit de
tant en tant l’expulsió de
palestins de Cisjordània. No
obstant això, la nova ordre els
col·loca sota la jurisdicció
única dels tribunals militars
israelians i defineix com «infil-
trat» a qualsevol persona que
entri il·legalment a

Cisjordània, així com a «qual-
sevol persona que estigui pres-
ent a la zona i no tingui un per-
mís legal».    En l’actualitat, els
palestins necessiten permisos
especials per entrar en zones
pròximes al mur de separació,
encara que les seves llars es
trobin allí, i fa ja temps que
se’ls està expulsant de la Vall
del Jordà sense necessitat
cap autorització especial. Fins
a 2009, els habitants de
Jerusalem oriental necessi-
taven permísos per entrar en
l’Àrea A, territori, en teoria,
baix control de l’Autoritat
Palestina. 
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Lluites laborals

AcomiadamentAcomiadament
al Bus Tal Bus Turísticurístic

BARCELONA.- El passat 9 d'Abril una
treballadora del Bus Turistic va ser
acomiadada de forma
improcedent per l'empresa pri-
vada PROFESSIONAL STAFF
HUMAN RESOURCES S.L, conces-
sionària del servei públic. En la
carta d'acomiadament lliurada
a la treballadora la part empre-
sarial reconeix la improdecencia
i argumenta el cessament de les
seves funcions per la impossibili-
tat de satisfer algunes de les
reivindicacions que la trebal-
ladora els havia fet arribar. La
qual cosa evidencia la repressió
sindical com causa de l'acomi-
adament ja que la treballadora
despatxada és la Secretària
General de la secció sindical de
la CNT. Algunes de les irregulari-
tats denunciades prèviament a
l'acomiadament per la secció
sindical es refereixen als con-
tractes fraudulents d'obra i
servei, la disposició de l'estruc-
tura interna dels autobusos turís-
tics o l'aplicació irregular del
conveni d'oficines i despatxos,
amb menor retribució salarial,
quan correspondria aplicar el
conveni de transports. 
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