
BARCELONA.- La CNT de
Barcelona, que manté un con-
flicte obert amb l’empresa de
telemàrqueting Atento, del
grup Telefónica, que l’abril va
acomiadar a més d’un 35%
del personal que atenia les tru-
cades al telèfon 061 d’e-
mergències mèdiques, va
convocar dissabte 5 de juny
una concentració davant de

les portes del Departament de
Salut de la Generalitat de
Catalunya. Van assistir unes 30
persones, les quals van tallar el
tràfic de vehicles a Travessera
de Les Corts. Membres de CNT
de Saragossa i la secció sindi-
cal de CGT a Atento, també
van participar en l’acte.
Durant la concentració, es va
llegir una carta lliurada al

Departament de Salut dies
abans, en la qual es fa refer-
ència a què l’excusa que
Atento va utilitzar per als aco-
miadaments, és a dir, l’acaba-
ment de la campanya de la
Grip A i la baixada del nombre
de trucades al 061, ha donat
lloc a una acta d’infracció per
faltar a la veritat.
En nombrosos moments, els

ciutadans que passaven pel
carrer es van interessar i van
recolzar les persones concen-
trades amb aplaudiments i
ànims. Pancartes en favor de
la lluita per la readmissió dels
treballadors van ser exhibides
en l’entrada del recinte on es
troba aquest Departament.
També es va fer referència a
que la Sindicatura de
Comptes de Catalunya va
detectar greus irregularitats en
l’exercici 2006, demostrant
que els directius del SEM
malversaren fons públics en
benefici propi i a la preocu-
pació que suposa la figura de
José Julián Isturitz com a ger-
ent del SEM, perquè amb el
seu silenci converteix a la
administració pública en còm-
plice dels acomiadaments.
Per aquests motius, la CNT
continuarà lluitant per la via
jurídica i sindical per la read-
missió d’aquests treballadors i
perquè considera, a més, que
la ciutadania mereix uns
serveis públics sanitaris i d’e-
mergències de qualitat.
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DISSABTE 12 DE JUNY-  18:00H PL. SANT JAUME METRO JAUMEI 
Concentració Solidarit at Oaxaca 

DISSABTE 12 DE JUNY -  A LES 18:00H PL. URQUINAONA

Marxa: Autodeterminació és democràcia

DEL DIJOUS 17  AL DIUMENGE 20  DE JUNY - CSO LA FORSA

AV. DE LA FAMA Nº41 CORNELLÀ DEL LLOBREGAT

Jornades Europees d’Okup ació

DIJOUS 17 DE JUNY 19:30H PL. DE LA VILA ST.COLOMA DE

GRAMANET

Manifest ació: Consistori dissolució

DISABTE SEGÜENT D’UNA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA 19:00H

DAVANT ANTIGA SOTS-DELEGACIÓ DE GOVERN DE GIRONA

Llibert at Núria Pòrtulas
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Trenca 
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. Brians II

Carretera de Martorell a
Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires
08635

Concentració en suport aConcentració en suport a
OaxacaOaxaca

BARCELONA.- Dilluns, 7 de juny,
va dur-se a terme una con-
centració a la Plaça Sant
Jaume de Barcelona, en el
marc de les jornades de soli-
daritat nacional i interna-
cional de recolzament a la
caravana “Betty Cariño y Jyri
Jaakkola”. El nom de la cara-
vana correspon amb la de les
2 persones mortes el passat
mes d’abril quan una cara-
vana similar intentava trencar
el setge paramilitar sobre el
municipi autònom de San
Juan Copala; a les proximitats
de la comunitat un contingent
de paramilitars armats van
obrir foc sobre el convoi i va
ferir de bala a diverses person-
es i causar la mort a aquests
dos companys.Dimarts 8, ha
d’arribar aquesta nova cara-

vana al mateix municipi per
provar de nou de trencar el
setge. A la concentració es
van també denunciar els
assassinats de Timoteo
Alejandro (impulsor de l’au-
tonomia a San Juan Copala) i
Cleriberta Castro, poques set-
manes després de les dues
primeres morts. Alhora es va
manifestar el recolzament al
projecte d’autonomia del
municipi, denunciar pública-
ment la greu situació que
s’està vivint i exigir garanties
de seguretat i lliure trànsit per
a aquesta caravana civil i per
a la regió.També s’exigí la llib-
ertat dels presos d’Atenco i es
va fer una crida a la solidaritat
a les comunitats zapatistes en
resistència de Chiapas.
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Exigiran moratòria a la Exigiran moratòria a la 
construcció de línees Tconstrucció de línees T AAVV

SARAGOSSA/ESTAT ESPANYOL.-
Aquest 8 i 9 de juny es reuneix-
en a Saragossa els ministres de
transports de la UE, en el marc
d’una cimera de la presidèn-
cia espanyola de la UE.
Davant d’aquesta trobada,
col·lectius de la Xarxa No TAV
Sense Fronteres han fet públic
que exigiran una moratòria en
la construcció de línees d’alta
velocitat; volen fer arribar als
membres de la cimera
l’anomenada Declaració
d’Hendaia, manifest funda-
cional d’aquesta xarxa de
grups i col·lectius contra la

construcció de línees d’alta
velocitat i infraestructures de
ferrocarril per a transport de
gran capacitat de diferents
llocs d’Europa (França, Itàlia,
Euskal Herria, Estat espany-
ol,...). La xarxa va posar-se a
caminar a Hendaia el gener
passat amb la redacció
d’aquest manifest funda-
cional i la participació de
15000 persones en una gran
mobilització popular contra
les megainfraestructures i el
desarrolisme expoliador.
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