
El passat 6 de març la 
Comissió per una Edu-
cació i Sanitat públiques 

feia una xerrada informativa sobre 
el nou CEIP La Maquinista on hi 
assistien una vuitantena de pares i 
mares.

Sant Andreu de Palomar té 
una llarga història de reivindi-
cació i lluita veïnal per a aconse-
guir els equipaments educatius 
necessaris. Als anys setanta va ser 
la Pegaso, després d’una intensa 
crítica per la gestió i especulació 
dels terrenys de l’antiga fàbrica 
automobilística; del 1983 al 1991, 
la persistència de diverses mares 
del CEIP Sant Pere Nolasc, que 
s’organitzaven per aconseguir un 
institut de secundària perquè els 
seus fi lls/es poguessin cursar la 
següent etapa en un centre públic. 
I així podríem esmentar diversos 
casos, però aquests dos són dues 
petites victòries a recordar, com 
ho demostren l’IES Príncep de 
Viana i l’IES Sant Andreu (a 
Nou Barris). 

Ara, gràcies a la lluita veïnal 
de la Comissió per una Educació 
i Sanitat Públiques, organitzada 
al voltant de les AVV de Sant 
Andreu Nord i Sud, s’ha acon-
seguit que el curs vinent s’obri el 
CEIP La Maquinista. La cursa, 
però, acaba tot just de començar, i 
de ben segur que tindrà un munt 
d’obstacles.

En primer lloc, cal tenir en 
compte que la construcció immo-
biliària desmesurada i la pressió 
especulativa de la zona ha agreu-

jat el ja greu dèfi cit de places edu-
catives públiques al nostre poble, 
sobretot a la zona més propera al 
Bon Pastor. Així doncs, la cons-
trucció d’aquest centre educatiu 
és d’una necessitat imperiosa. I 
aquesta és l’excusa de l’Ajuntament 
per tornar a construir, igual que va 
passar amb l’Eulàlia Bota, una es-
cola en barracons. Una escola que, 
per cert, tan sols havia d’estar un 
any en barracons i ja en porta tres, 
a l’espera que el curs vinent l’escola 
de pedra estigui acabada.

Així doncs, la gestió dels equi-
paments educatius, que haurien 
de ser degudament planifi cada i, 
per tant, prevista molt abans, és 
una gestió ‘pegot’, on les solucions 
passen d’un lloc a l’altre de curs en 
curs. N’és exemple la tercera línia 
oberta al CEIP Sant Pere Nolasc 
aquest curs, també gràcies a les 
reivindicacions veïnals, que fi na-
litzarà el juny d’enguany. Aques-
ta línia s’obrirà el curs vinent als 
barracons de la Maquinista, però 
també durarà un any. Malgrat la 
demanda dels veïns i veïnes an-
dreuenques que el nou CEIP tin-
gués tres línies, l’Ajuntament tan 
sols n’obrirà dues (sense comptar 
la tercera provisional del curs vi-
nent).

Així doncs, malgrat l’obertura 
d’aquest nou CEIP, la demanda 
de places no està coberta i a més, 
una classe, és a dir, uns 25 nens i 
nenes, hauran de passar d’una es-
cola a una altra, i, per més inri, el 
curs següent s’hauran de tornar a 
traslladar. Així doncs, encara resta 
aconseguir l’altre CEIP reclamat a 
la Fabra i Coats, però també pre-
guntar-nos si aquesta és l’escola 
pública que mereix el nostre poble.
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Recentment, el govern del País Valencià, en mans del PP, va clausurar 
un repetidor de TV3 deixant sense emissió analògica catalana les co-
marques meridionals dels Països Catalans, deixant la cultura casposa 
i espanyola de Canal 9 com la millor manera d’estendre l’ús social del 
català. En el batibull de les llicències digitals, les empreses espanyoles 
s’han endut la gran part del pastís, per no dir tota, deixant sense re-
presentació les propostes catalanoparlants. Fa ben poc, l’Estat francès 
aprovava per primer cop una tímida proposta de presència del català 
als territoris nordcatalans, una llei, però, que ha estat ràpidament cri-
ticada, per enganyosa, pels sectors més conscienciats de la població. 
Els atacs i persecucions que persegueix el català, des dels governs fi ns 
a les mentides i difamacions de Ciudadanos formen part d’una estra-
tègia ben concreta i amb uns objectius ben clars: obstaculitzar la ple-
na normalitat del català, l’extensió del seu ús social arreu i a tothom, i 
la possibilitat de construir un país entenent-nos totes amb la mateixa 
parla. Disposar d’una llengua pròpia que sigui d’ús social de Salses 
a Guardamar i de Fraga a Maó no és una reivindicació melancòlica, 
sinó una aposta decidida per poder exercir un dret democràtic tant 
bàsic com és de la pròpia construcció, el de la realització d’un projecte 
col·lectiu que sigui pensat, explicat, criticat, reescrit, transmès i viscut 
per un poble en la seva llengua, és a dir, en català. És per això que, 
avui en dia, mantenir el català com a llengua vehicular davant l’ús de 
la llengua opressora (castellà o francès), estendre’l arreu, donar-lo a 
conèixer a la població immigrada perquè guanyin una llengua, en de-
fi nitiva, normalitzar-lo com a llengua corrent i d’ús habitual, és una 
postura imprescindible per poder viure plenament en català. 

Més barracons

Vista dels nous pisos de la zona propera a les vies.
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L a setmana dels 3 al 7 de 
març, les cotxeres que TMB 
té a Sant Andreu eren 

plenes de treballadors i agents anti-
avalots de la Guardia Urbana. Ara, 
la plantilla ha decidit en assemblea 
anar de totes totes cap als dos dies i 
convocar una vaga indefinida.

Els primers volien garantir que els 
serveis mínims dictats per la Con-
selleria de Treball es complien, i els 
segons vetllaven per la possibilitat 
de no fer-ho. Tant és així que un 
esquirol es va saltar la norma de la 
Generalitat i els agents van carregar 
i detenir un treballador per haver-
ho tractat d’impedir.

Aquests fets s’emmarquen dins 
les vagues realitzades per part dels 
treballadors/es de TMB en la seva 
lluita pels dos dies de descans set-

manal. Organitzats dins el Comitè 
de Descansos són protagonistes de 
la primera reivindicació ofensiva 
dels drets laborals en molts anys, és 
a dir, no s’han organitzat per defen-

sar-se d’un expedient de regulació 
d’ocupació ni contra el tancament de 
la seva empresa, ho fan per a exigir 
uns drets legítims i legals. Legítims 

perquè els dies de descans no són 
sufi cients si els comparem amb la 
majoria de treballadors o amb els 
seus homònims d’altres ciutats, i le-
gals perquè l’empresa municipal no 

respecta el Reial Decret que deter-
mina uns descansos de 30 minuts 
de temps efectiu per cada sis hores 
de conducció.

A tot això els sindicats majori-
taris CCOO i UGT es posen de 
part de l’empresa, però la força de les 
reivindicacions i la organització dels 
treballadors fa que els seus afi liats 
no hagin respectat les ordres sindi-
cals, i el seguiment de la vaga sigui 
del 90%.

L’empresa municipal ha seguit 
una estratègia canviant, en funció 
de la força que mostraven els trebal-
ladors. Primer deia que ja es dis-
posaven dels dos dies i després, amb 
una àmplia i denunciada campanya 
fi nançada amb fons públics, afi rma-
va hipòcritament que “TMB també 
vols els 2 dies”.

Un col·lectiu d’usuaris/es ha 
dissenyat la T-2 Dies, que podrà 
ser utilitzada als busos els dies de 
vaga, fomentant la solidaritat entre 
usuaris i treballadores afectades. Ar-
relades als barris, les mobilitzacions 
i vagues seguiran fi ns que no s’arribi 
a un acord amb l’empresa.

Targeta solidària impulsada per Usuaris/es pels 2 dies.

La transformació de les 
antigues casernes mili-
tars de Sant Andreu 

sembla que torna a engegar-se. 
L’Ajuntament ha fet aquest mes 
de març la presentació dels de-
talls del projecte urbanístic.

Mentrestant, les associacions de 
veïns i veïnes han demanat al Dis-
tricte que acceleri les obres dels 
equipaments, donat que cada cop 
són més i més necessaris. Cal re-
cordar que actualment tan sols hi 

ha construïda la caserna dels Mos-
sos d’Esquadra i els barracons del 
CEIP l’Eulàlia Bota, mentre tam-
bé s’està construint l’escola de pe-
dra per al curs vinent. Tot i això, 
el propi Ajuntament diu que no 
desmuntarà els mòduls prefabri-
cats en previsió de la possibilitat 
que s’endarrereixin les obres. 

D’altra banda, pel que fa 
a matèria d’habitatge, algunes 
AVV han demanat que es re-
servi un percentatge dels pisos 
protegits per als veïns i veïnes del 
poble. L’Ajuntament, per la seva 
banda, no s’ha volgut mullar i es 
limita a dir que s’ha “de vetllar 

pels interessos dels veïns, però 
que això no signifi qui ser insoli-
daris amb altres barcelonins”. Cal 
dir, però, que aquesta va ser una 
de les grans reivindicacions de la 
desapareguda Plataforma Sant 
Andreu Per Les Casernes, junta-
ment amb què el 100% dels pisos 
fossin públics, a la qual el Districte 
sempre s’hi va mostrar contrària. 

Un dels arguments dels i les 
veïnes és que Sant Andreu té un 
gran dèfi cit de pisos protegits, 
així com de lloguer, que s’està 
agreujant amb la construcció 
desmesurada dels últims anys. A 
més, els terrenys de les casernes 

eren els últims de titularitat pú-
blica dels quals disposava el nos-
tre poble. Per si no fos prou, el 
projecte Sant Andreu-Sagrera 
només inclou un 27% de pisos de 
protecció ofi cial.

Són precisament els pisos de 
protecció ofi cial, exactament dos 
blocs que sumen 225 habitatges, 
que l’Ajuntament assegura que 
començarà a cosntruir a l’estiu.Tot 
i això, encara s’han d’expropiar 
una vintena d’habitatges, la ma-
joria en mans de viudes, adquirits 
per mitjà de familiars que trebal-
laven a l’Exèrcit.

Reivindicacions per les casernes

De totes totes, dos dies
redacció   
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E l passat 6 de Març 8.000 estudiants es van manifestar al centre 
de Barcelona en contra de la reforma legislativa universitària que 
es promou al Pla de Bolonya convocats en vaga per la UAB i part 

de la UB.

Els ànims dels estudiants eren com sempre pa-
cífi cs, tanmateix es respirava un greu malestar 
pels fets ocorreguts dos dies abans amb la cà-
rrega dels anti-abalots dels Mossos d’Esquadra 
a la UAB.

Durant les setmanes prèvies a la mani-
festació a la UAB es van dur a terme activitats 
diverses en pro de la formació i la reivindi-
cació dels drets dels estudiants i la seva dis-
conformitat tant amb el pla de Bolonya com 
amb la LOU, que és la llei que l’habilita. Sota 
l’organització d’un Comitè de Vaga, es van fer 
xerrades, pintades reivindicatives, repartiment 
d’octavetes tractant totes les àrees i col·lectius 
als que afecta la reforma, penjada de pancar-
tes i tallers de formació per a tots aquells que 
volguessin apropar-se a la realitat del Reial 
Decret de Graus que reestructura i elititza les 

actuals titulacions.
Una més de les accions que es van dur a terme va ser una tancada a 

la Facultat de Filosofi a i Lletres per part de 40 estudiants que demana-
ven que el rector fes pública la situació -objectiva i publicada- de fallida 
econòmica de la universitat. La voluntat negociadora del màxim repre-
sentat de la universitat pública, i suposadament progressista dels Països 
Catalans, va ser la d’enviar les forces de seguretat amb ordres d’aixecar les 

barreres i desencadenar els estudiants tancats. 
Però a més va permetre que la policia carregués 
amb violència i sense petició de desallotjament 
previ, contra un grup de 200 estudiants que 
eren asseguts a terra, amb les mans enlaire i 
en horari lectiu, reclamant democràcia amb els 
seus càntics. Uns quants veïns de Sant Andreu 
són testimonis excepcionals dels fets i van re-
bre els cops indiscriminats i ben dirigits de la 
policia catalana.

Ara les estudiants i investigadores de la 
UAB es centren en la petició de dimissió del 
rector Lluís Ferrer i al mateix temps a impedir 
l’aprovació dels nous plans d’estudi que s’estan 
fent a esquenes dels representants estudiantils. 
Si la universitat ha de ser un benefi ci per a tota 
la societat, no s’entén perquè a la major part dels 
que hi participen se’ls nega el dret d’expressió, 
ja sigui amb decrets o amb porres.

Bolonya arriba amb porres
ens hi fixem | 
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JORNADES ANTI-
PATRIARCALS

El dissabte 29 de març l’assemblea 
de joves de Sant Andreu i la Sa-
grera, La Trinxera, tancà el mes 
de març amb unes jornades an-
tipatriarcals, englobant-les en la 
temàtica de març de la campanya 
‘El jovent avança, construïm un 
poble viu!’  Durant aquest dia hi 
va haver tallers de defensa per-
sonal, recitals de poesia, bústia 
crítica i dinar popular. La funció 
d’aquest mes de març era visi-
bilitzar el problema patriarcal i 
apuntar-lo com a problema social 
prioritari. 

8 DE MARÇ COMBATIU

La demagògia política de la 
igualtat social ens obliga a com-
batre amb més força que mai per 
tombar aquest teatre. A més de  
la manifestació de Ca la Dona, 
la Plataforma Revolucionària 8 
de març convocava una mani-
festació unitària sota el lema 
‘aDONA’t de la precarietat labo-
ral, DÓNA un cop al capital’. 
La manifestació però, no va ser 
l’únic acte de la Plataforma, així 
durant tot el mes es varen fer 
actes descentralitzats i nombro-
ses xerrades amb ponents  inter-
nacionals.

L’ESGLÉSIA, CULPABLE
El passat 15 de març, i en el 
marc de la campanya “Combat el 
capitalisme, esclafa el feixisme!”, 
l’assemblea local d’Endavant 
va encartellar 19 parròquies 
de Sant Andreu i Nou Bar-
ris amb un cartell de denúncia. 
D’aquesta manera, l’organització 
les assenyalava com a culpables 
de l’espanyolisme i la negació del 
dret al propi cos, entre altres. A 
més, també dins la campanya, 
l’assemblea ha muntat una ex-
posició de cartells antifeixistes 
al bar Patapalo que es pot veure 
fi ns el 15 d’abril.  

EL BROT AL CLOT
El passat divendres 28 de març 
es va donar el tret de sortida a  la 
nova etapa del bar de la Farinera 
del Clot. Amb diversos especta-
cles culturals, el Brot va inaugurar 
aquest nou espai on a partir d’ara 
podrem trobar des d’exposicions 
tant d’artistes al marge del circuit 
artístic comercial com de temàtica 
social i reivindicatives, projeccions 
de pel.lícules, documentals, retro-
spectives que tractin temes socials, 
xerrades, debats, dansa, especta-
cles musicals... A més de la cuina 
vegetariana i vegana, productes 
ecològics i preus populars.

 ras i curt

LLUITA ESTUDIANTIL

Manifestació a la UAB del  6 de març.



En Sergi Espinosa “Pies-
nik” és veí de Sant An-
dreu i col.labora amb 

el Contra-infos, un butlletí set-
manal de contrainformació que 
el passat mes de gener arribava 
als 500 números i els 10 anys. 
Des d’aquí, felicitats!

- Abans de res, quan t’incorpores 
al Contra-Infos i quin paper hi 
desenvolupes?

Bé, jo em vaig incorporar a 
fi nals del 2001, tot i que ja 
feia un bon temps que hi 
col·laborava puntualment. El 
meu paper en el Contra-Infos 
és el mateix que el de la resta 
de membres del col·lectiu, en-
tre totes ho fem tot. No exis-
teix una divisió de tasques. 

- Explica’ns l’origen i evo-
lució del butlletí, com sor-
geix, d’on surt la necessitat 
d’aquest tipus de mitjans...

El col.lectiu Zitzania, que 
es qui fa el Contra-Infos va 
néixer l’any 1998. Arrel d’unes 
jornades estatals de contra-
informació que es van fer a 
Madrid l’any 1997, es va veure 
la necessitat que cada ciutat 
tingués un mitjà de contrain-
formació que servís per informar 
als diferents col·lectius del que 
està passant al seu voltant a nive-
ll de moviments socials i repres-
sió. Diferents persones que en 
aquells moments formaven part 
de col·lectius barcelonins, van 
decidir tirar endavant el projecte 
de contrainformació a Barcelona. 
Tot i això, no va ser fi ns al febrer 

de 1998 que va sortir el primer 
butlletí. El febrer de 1998 va ser 
un mes fatídic per l’okupació a 
Barcelona, en una sola setmana 
van desallotjar 5 o 6 cases oku-
pades (cosa que ara es tan nor-
mal) com la Morada o la Vakeria. 
Arrel d’aquesta onada de desallo-
tjaments es va veure imminent 
la necessitat de tenir alguna eina 
amb la que poder informar a la 
gent.

-Quins van ser els vostres re-
ferents?

Bé, en aquella època, tot i que 
existien alguns mitjans, nosal-
tres el que llegíem era l’Usurpa 
que algo queda, el No Passaran, 
i el Molotov. Però no hi havia 
ningú que fes un butlletí en for-
mat mural.

- Com es gestiona a nivell econò-
mic i quina tirada feu?

La gestió del butlletí és una 
mica igual que la de la resta de 
col·lectius: concerts, aportaci-
ons solidàries d’altres col·lectius... 
Contra-Infos és un butlletí set-
manal, cada setmana es distri-
bueixen 150 còpies en format 
mural i prop de 4000 en format 
electrònic a tot l’Estat espanyol 

tant en català com en castellà. 
També, cada setmana s’envia per 
correu als nostres presos.

- Com veus l’evolució dels mit-
jans populars: la Directa, altres 
mitjans locals... Com hi heu in-
fl uït i us han infl uït?

Després de molts anys de fer 
butlletins tipus Contra-Infos, 

hi va haver un sector de gent de 
diferents àmbits que van creure 
en la necessitat de fer un altre 
tipus de contra-informació que 
arribés a mes gent i d’àmbits més 
diversos, i basant-se una mica en 
el Diagonal, va sorgir el projecte 
de la Directa.

- Quina relació teniu amb 
aquests mitjans?

La relació que tenim amb els 
mitjans existents a Barcelona 
(Directa, La Burxa, Infousur-
pa...) és de cooperació, com-
partim informacions, fotogra-
fi es, fonts de fi nançament... 
De fet, els primers números 
de la Directa es feien al local 
de Contra-Infos, amb els or-
dinadors de Contra-Infos....

- Coneixes altres mitjans de 
contrainformació anteriors a 
Sant Andreu? L’últim abans 
de l’Eixida va ser el Xibarri, 
hi participaves?

Jo al Xibarri, no hi vaig par-
ticipar mai, potser algun cop 
puntualment, però ara no ho 
recordo. Abans del Xibarri, 
l’any 1998 hi va haver a Sant 
Andreu un butlletí que es 
deia Kafetaktiva on sí que hi 
participava. Era un butlletí 

una mica caòtic, fet amb màqui-
na d’escriure i il·lustracions fetes 
a mà, del qual només van sortir 8 
números. 

Podeu trobar més informació 
del Contra-Infos i cada butlletí 
setmanal al seu web:
www.sindominio.net/zitzania

“Necessitem tenir eines per 
informar la gent”

parlem amb | CONTRAINFOS

Edita:
Col.lectiu Andreuenc d’Informació 

Crítica
santandreu.informa@gmail.com
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BARCELONA.- Dilluns dia 7 va començar el judi-
ci pels fets ocorreguts el dia 4 de febrer de
2006 al Carrer Sant Pere Més Baix. Recordem
que des de llavors l’Alex, en Rodrigo i en Juan
estant esperant aquest judici en presó pre -
ventiva sense dret a fiança, acusats sense
proves i en un procés ple d’irregularitats,
d’uns fets pels quals ara el fiscal fa una peti-
ció de 11 anys de presó per cadascun d’ells i
uns quants més per la resta d’encausats que
no van ingressar a presó però que també
estant sent jut jats aquesta setmana. Així
doncs cap a les 10:00h, tal i com era previst,
tot i que gran part del públic es va quedar
sense poder assistir a la sala ja que el tribunal
no va permetre que hi hagués gent de peu i
tampoc va voler deixar la porta oberta, el
judici va començar. Cap a les 11:00h, van
començar a declarar totes les persones acu-
sades. El primer en declarar va ser en
Rodrigo, que es va negar a contestar les pre -
guntes de l’acusació part icular de
l’Ajuntament de Barcelona i a les de la guàr-
dia urbana, tot i que si va contestar a l’a-
cusació fiscal i a l’acusació exercida per la
família del guardia urbà ferit. El següent en
declarar fou l’Alex, i després en Juan, que van
contestar a les preguntes de totes les acusa-
cions. Tots es van mostrar molt segurs tot i
els intents dels advocats acusadors de fer-los
contradir. Seguidament van declarar el noi i
la noia detinguts a l’Hospital del Mar després
de patir un accident en bicicleta, i els altres 4
acusats que van ser detinguts quan sortien de
l’interior del teatre okupat. 

La brutalitat policial
Tots els acusats van coincidir en el fet de que,
tot i que si queien objectes des dels balcons,

no hi havia ningú llançant objectes des del
carrer ni atacant als agents de policia. També
van conicidir en el fet de que la policia esta-
va molt descontrolada i violenta, i tots ells
van manifestar haver rebut cops i haver estat
detinguts sense cap motiu. No hi va haver
contradiccions en cap de les 9 declaracions i
totes les acusades es van declarar innocents.
Rodrigo, Juan i Alex es troben bé d’ànims i se
senten segurs tot i la pressió que estan
rebent aquests dies. Els tres joves agraeixen
el suport rebut, cosa que també els ha ajudat
a mantenir-se ferms davant la situació a la
que han de fer front.

Presència d’observadors internacionals
Les irregularitats al voltant del cas i el no
respecte a la presumpció d’innocència dels
joves detinguts, ha conduït a la denúncia sis-
temàtica del cas aquí, a Xile i arreu. A partir
d’aquí, el judici compta amb la presència i
observació del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, l’ONGD Just ícia i Pau i
l’Observatori del Sistema Penal i els Drets
Humans de la UB. A nivell de presència inter-
nacional, a la sessió de dilluns hi van assistir
l’ambaixador xilè, l’ambaixador argentí, la
presidenta de les Madres de la Plaza de
Mayo, el president de la Comissió de Drets

Humans del senat xilè i el delegat de Drets
Humans del Tribunal de La Haya.

La declaració dels equips mèdics 
Dimarts 8 van declarar els infermers i metges
que van atendre al guàrdia urbà ferit, així
com es va visualitzar un vídeo sol·licitat per
la defensa d’en Juan. Una de les persones va
declarar que recordava com van caure tests i
vidres a la zona, fet que corrabora la versió
mantinguda per la defensa dels imputats i
atorgada pel llavors alcalde Joan Clos.
Posteriorment es van projectar una sèrie de
vídeos que fins ara no havien estat admesos
com a proves. Les imatges mostren i repro-
dueixen com els guàrdies urbans s’amunte-
gaven a la porta cridant «els cascos posats,
els cascos posats» i «estan llençant coses des
de la finestra». Tal com va passar el primer
dia, diverses persones es van quedar fora de
la sala sense poder entrar a la sessió que es va
celebrar en una de les sales de mit jana
capacitat.
A partir d’aquí queden encara tres dies de
judici i la declaració de perits, policies i
diversos test imonis. El Grup de Suport ha
convocat un esmorzar i concentració el
divendres, darrer dia del judici.
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Dimecres 9 comença la vaga indefinida dels treballadors de SELSA, responsable del servei de neteja de les escoles municipals de Cornellà de Llobregat. Han convocat concentracions i manifestació el divendres.

CONTRA-INFOS
ELSFETSDEL4 DEFEBRER

Façana de l’edifici moments abans del desallotjament violent per part dels mossos.

CONTACTEAMB NOSALTRES A: ZITZANIA@SINDOMINIO.NET /  93.530.68.76

Ajuts econòmics al Contra-Infos

EN RODRIGO , L’ALEX I EN JUAN DUEN GAIREBÉ DOS ANYS EN PRESÓ PREVENTIVA

Comença el judici dels fets del 4 de febrer 
Infermers, vídeos i test imonis corraboren el llançament d’objectes des dels balcons

DIVENDRES 11DE GENER - 10H PASSEIG LLUÍS COMPANYS - <M> ARC TRIOMF

Ezmorzar de suport als joves del 4F

LLUITESLABORALS

SET DIES DE VAGA I ACCIONS, MANIFESTACIÓ, VAGA DE FAM, UN DETINGUT I BRUTALITAT POLICIAL

Les protestes dels conductors de TMB continuaran
BARCELONA.- La vaga de set dies dels conduc-
tors d’autobusos de TMB no ha fet canviar de
parer a la direcció de l’empresa. Dimarts 7, els
conductors eren informats que se suspenia la
reunió convocada per ambdues parts del 8
de gener i no anunciava nova data. Així, TMB
continuava negant la negociació per arribar a
un acord entre les parts. A partir d’aquí els
conductors ja han anunciat que si tot contin-
ua igual i no s’acaba negociant un conveni
amb millores substancials, les protestes s’ini-
ciaran de nou el proper febrer.
Durant  els diversos dies que ha durat  la
vaga, s’han produït  concentracions diàries
de 10h a 20h a la plaça Sant  Jaume. El segui-

ment ha estat  del 90% i el dijous 3, un miler
de persones es van manifestar en solidari-
tat  amb les protestes. Prèviament, s’havia
dut  a terme una vaga de fam secundada per
diversos t reballadors durant  quatre dies,
del 28 de desembre a l’1 de gener. Alhora,
els sabotatges a vehicles van ser gairebé
diaris. L’incident més greu de tota la vaga es
va produir durant  el 6è dia, quan un con-
ductor va ser apallissat  i det ingut  pels
mossos d’esquadra. Així, el  setè dia i
després d’una assemblea a la plaça Sant
Jaume, els treballadors van acabar la vaga
davant  els jut jats del passeig Lluís
Companys.

Campanya de criminalització 
El Comitè d’Empresa de la CGT ha denunci-
at  i cont inua denunciant la campanya de
criminalització contra el seu col·lect iu ini-
ciada per la direcció de Transports
Metropolitans de Barcelona, l’Ajuntament
de Barcelona i els mossos d’esquadra. Un
dels casos més clars segons una nota de
premsa del Comitè, és la detenció del con-
ductor en què fou agredit  i posteriorment
denunciat  per agressió per un dels mossos.
Front aquesta actuació, la CGT ha anunciat
que presentarà una querella criminal con-
tra el cos policial.
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Una okupació acaba amb 5 detinguts a Sant Feliu
SANT FELIU/ BAIX LLOBREGAT.- Dijous 27 de
desembre cap a les 11 i mit ja, sense previ
avís ni ordre judicial, els Mossos d’Esquadra
van desallot jar violentament el que havia
de ser el Casal Popular de Sant Feliu de
Llobregat. Aquesta okupació s’havia fet
pública el mateix matí. Cinc persones eren a
l’interior de l’edifici okupat quan alguns
mossos d’esquadra van rebentar la porta  de
la casa amb martells i d’altres van entrar a
l’edifici okupat per la teulada.  Quan els
mossos ja eren dins l’edifici, diversos test i-
monis diuen haver escoltat  forts cops,
soroll de vidres trencats i crits.  Moments
després, la policia va sort it  de l’edifici amb
les 5 persones emmanillades, una d’elles
coixejant, que van restar detingudes a la
comissaria de Sant  Feliu de Llobregat .
L’edifici, que era l’antic Instituto Nacional
de Previsión i duia més de vint anys aban-
donat . Liberinfo + Contra-Infos 8/ 1/ 08
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