
SERRA DE PERIJÁ/VENEZUELA.- El passat
dia 13 d'octubre, dos indígenes
yukpa de la serra de Perija van ser
morts en un atac a una de les
poblacions de la serra per part de
terratinents i membres del govern
chavista. Just el dia després del 12
de octubre, dia de la resistència
indígena, l'atac va deixar altres
indis yukpa ferits de bala.El con-
flicte ve de les demarcacions de
terra de la zona, situada a l'occi-
dent de Veneçuela. El dia 12,
diversos ministres del govern de
Chavez escortats per un nombrós
contingent militar va anar a
donar els títols de propietat a 3
comunitats yukpa, mentres

prometien equipaments per a la
població. Però els terrenys
demarcats eren totalment erms,
muntanya i pedres i cap terra cul-
tivable que van quedar otor-
gades als terratinents. Com a
protesta la comunitat de
Chaktapa ja ocupaven 6
hisendes del seu territori comuni-
tari antic. El dia 13, i sota l'excusa
d'un robatori de ramat del que
s'acusa al líder de la comunitat
Chaktapa,  es va donar la incursió
paramilitar auspiciada pel gov-
ern. A part dels terratinents, divers-
es multinacionals mineres estan
interessades en terres a la zona. 
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LL’agenda’agenda
DIMECRES21 D’OCTUBRE - 12HSEUDGIPC/ARAGÓ, 332 -  <M> GIRONA

Solidarit at urgent amb Amadeu Casellas

DIJOUS 22 D’OCTUBRE -  9HC/DRSOLER ITORRENTS, 36 - EL PRAT

Concentració per aturar el 
desallotjament del KOP - Alta Tensió

DIVENDRES23 D’OCTUBRE - 20HPÇAMERCATSANT ILDEFONS - CORNELLÀ

Concentració contra els abusos de poder
12 anys sense en Bolan

DISSABTE 24 D’OCTUBRE - 18HALA RAMBLA DEL RAVAL <M> LICEU

Manifest ació per exigir la llibert at del
pres en vaga de fam Amadeu Casellas 

DISSABTE 24 D’OCTUBRE - TARDA - CENTRED’ARTSSANTAMÒNOICA- RAMBLA, 7
Timbalada contra el Canvi Climàtic 

DIUMENGE25 D’OCTUBRE - 10HPLAÇA DESANTS - <M> PLAÇA DESANTS

3a Ruta dels Maquis a Barcelona

SIDESALLOTGEN... EL MATEIXDIAALES 20HALA PLAÇA DELA VIRREINA

L’Ateneu Maig del 37 en perill 
de desallotjament

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
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Nota informativa 
des de Contra-Infos

Des de fa diverses setmanes a
l’Espai Obert queden còpies dels
butlletins Contra-Infos i de l’Info-
Usurpa.  Des d’ambdues redac-
cions i ara que comencem nou
curs us animem a buscar llocs visi-
bles on penjar-los com centres
socials, bars, universitats, instituts,
locals per tal mantenir la tasca, la
difusió i utilitat dels setmanaris. Si en
voleu còpies, només heu de venir
els dimarts al vespre a partir de les 8
a recollir-les a l’Espai Obert.

El govern veneçolà assassina aEl govern veneçolà assassina a
dos indígenes yukpdos indígenes yukp aa

Canvis internàutics al Contra-Infos
Des de fa algunes setmanes hem deixat de fer la versió txt del
Contra-Infos; no tenim  suficient capacitat per reproduir el butlletí en
un altre format així que hem decidit només fer-lo, a nivell internàutic,
en pdf que és com es reprodueix el butlletí en paper. A les persones
que els hi ha estat arribant via internet el Conttra-Infos, els hi seguirem
enviant però amb una versió comprimida del pdf. Definitivament el
txt en castellà deixa d'existir.Per altra banda, des de fa també
algunes setmanes estem tenim problemes amb la pàgina web.
Intentarem solucionar-ho lo més ràpidament possible.

Lluites d’arreuLluites d’arreu

Irlanda esIrlanda es
declararà zonadeclararà zona

lliure delliure de
transgèncistransgèncis

IIRLANDA- El Govern d'Irlanda va
anunciar el passat cap de  set-
mana del 17 i 18 d’octubre la
decisió de prohibir el cultiu
d'Organismes Modificats Ge-
nèticament en el seu territori.
Això converteix a Irlanda en el
novè país de la UE amb pro-
hibicions al cultiu de trans-
gènics. L'acord publicat el diss-
abte per la coalició que gov-
erna Irlanda especifica que es
declararà a la República
d'Irlanda Zona Lliure de
Transgènics, lliure del cultiu de
qualsevol planta modificada
genèticament. 

Una iniciativa que ve de lluny

Irlanda se suma així a França,
Àustria, Grècia, Luxemburg,
Hongria, Itàlia, Polònia i
Alemanya que ja mantenen
algun tipus de prohibició sobre
el cultiu d'organismes modifi-
cats genèticament. Mentre
que aquests països apliquen el
principi de precaució davant
els riscos ambientals, socials i
per a la salut d'aquests cultius,
Espanya és l'únic país de la
Unió Europea que els conrea a
gran escala, el 2009 es van
conrear 76057hectàrees de
blat de moro modificat genèti-
cament. 
Per altra banda, cal recordar
les denúncies de la Plataforma
Som lo que Sembrem d’irregu-
laritat dels estudis del
Parlament en l’anàlisi dels
OMG’s.
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C/ FONOLLAR ,10 - <M> JAUME I 
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS D’11 A 13H

Oficina d’Okup ació a Barcelona 

HOLANDA.- El passat dijous 15 d'oc-
tubre, el parlament holandès, de
majoria dretana, va aprovar una
nova llei que converteix l'oku-
pació en un delicte. Aquesta llei
marca el final d'una era, una
carta blanca per a la destrucció
dels centres socials, i per a la crim-
inalització de milers de persones
que pateixen l'escassetat d'habi-
tatge, per als qui ĺ okupació sem-
pre ha estat un recurs legal per a
tindre sostre. L’okupació de la
plaça del parlament durant la

votació es va acabar amb dis-
tubis. La policia va carregar con-
tra les tendes de campanya que
estaven acampades a la plaça i
va detenir unes cent persones. Pel
proper dissabte 24 d´octubre,
s´ha plantejat una manifestació a
la ciutat d´Utrecht, seguida per
accions descentralitzades des del
30 d´octubre fins al primer de
novembre. Fan una crida a la sol-
idaritat, amb concentracions
davant de les ambaixades holan-
deses.           Contra-Infos 20/10/09

El moviment okupEl moviment okup a s’aixeca a s’aixeca 
contra la nova llei a Holandacontra la nova llei a Holanda


