
ESTAT ESPANYOL I FRANCÈS.- El
Col·lectiu de Presos i Preses
Polítics Bascos (EPPK) realitza
des d'aquest dilluns "chapeos"
dintre de la nova lluita contra
la política penitenciària dels
governs espanyol i francès.
Dinàmica que ha estat con-
testada amb un renovat intent
de criminalització del Col·lec-
tiu situant-lo a les ordres d'ETA,

així com amb especulacions i
avisos filtrats a mitjans de
comunicació. Les 742 person-
es que componen aquest
col·lectiu pretén denunciar la
política penitenciària dels
governs espanyol i francès. El
tancament emprès suposa
que els presos transcorrin dies
sencers aïllats dintre de les
seves cel·les, implica unes

dures conseqüències per a ells
i els seus familiars. Malgrat que
cada presó, tant de l'Estat
espanyol com del francès, es
regeix per una normativa
diferent i per tant els efectes
varien, es pot anticipar que els
presos polítics bascos no es
comunicaran amb ningú men-
tre perduri aquest tancament. 
Més info:
www.puntodefuga.org 
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DIVENDRES 15 DE GENER - 19H PLAÇA SANT JAUME - BARCELONA

Concentració en record a les 
víctimes de Gaza

DISSABTE 16 DE GENER - 20H PLAÇA CATALUNYA- GIRONA

Concentració projecció Llibert at Núria

DISSABTE 16 DE GENER I DIMECRES 20 DE GENER - ARREU

Brindis per la llibert at d’en Diego i en Zígor

DEL 15 AL 17 DE GENER - AL BARRI DE SANT ANTONI - BARCELONA

Festa Major Jove Sant Antoni 2010

DISSABTE 23 DE GENER - 21.30HATENEU POPULAR 9BARRIS - 9BARRIS

Amadeu Casellas: llibert at immediat a
Espect acle multidisciplinar

MÉSINFORMACIÓA:  HTTP://DESDELSBOSCOS.BLOGSPOT.COM

L’okup ació contra la MA T continua
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Presos i preses en lluita

Els presos bascos inicien tEls presos bascos inicien t ancament a les cel·lesancament a les cel·les
per denunciar la política penitenciàriaper denunciar la política penitenciària

REVOLTA DE MIGRANTS AL SUD D’ITÀLIA DESPRÉS QUE DUES PERSONES DISPARESSIN A DOS TREBALLADORS

Milers de temporers explotMilers de temporers explot atats causen disturbiss causen disturbis
als carrers de Rosarno i són durament reprimitals carrers de Rosarno i són durament reprimit ss

ROSARNO/CALABRIA.- Diversos
centenars d'immigrants afri-
cans, joves temporers contrac-
tats pels agricultors locals per a
recollir taronges i mandarines,
varen protagonitzar una revol-
ta a Rosarno (Calabria) el pas-
sat dijous 7 de gener. La rica
zona agrícola de la Piana de
Rosarno, al nord de Reggio
Calabria, està dominada per
empreses vinculades a la
«Ndrangheta», la poderosa
màfia local. Els prop de 3.000
treballadors que es calcula
estan ara en la regió viuen en
condicions inhumanes, en sit-
ges o fàbriques abandonades,
sense banys ni llits, i són reclu-
tats pels capatassos de les
«ndrine», les bandes mafioses
que posseïxen la terra. Els
caporals locals trien als trebal-
ladors més forts a l'alba, com si
anés un mercat de bestiar, i el
jornal és de 20 euros diaris, per
una jornada que dura entre 12
i 14 hores. Els triats han d'a més
pagar un «pizzo» (comissió) de
cinc euros a qui els recluten.
Aquests temporers procedeix-
en, en la seva major part,
d'Àfrica central i del Magrib, i
gairebé tots han arribat A Itàlia
en barcones a través de la illa
siciliana de Lampedusa.

Ghana, Senegal, Togo, Sudan,
El Marroc, Costa d'Ivori,
Mauritània, Nigèria, Congo...
Des de principis dels anys
noranta, recorren les regions
del sud de la bota, de Sicília a
Puglia, Calabria i Campania,
seguint les temporades de les
collites.

La rebelió va començar el
dijous al vespre, després que
dos temporers -un nigerià sense
documents i un refugiat polític
originari de Togo- resultessin fer-
its lleus pels tirs d'una pistola
d'aire comprimit realitzats per
dos veïns sense motiu
aparent.Els temporers van
marxar per la carretera que
uneix els camps de taronges
amb el poble, van voltejar
cotxes, van cremar con-
tenidors d'escombraries i van
atacar amb pals i pedres a
alguns vehicles. La revolta va
ser profundament reprimida
per les forces policials i contes-
tada per la població local.
Alguns veïns calabresos van
intentar apallissar a alguns tre-
balladors que marxaven cap a
l'ajuntament per a demanar a
l'alcalde millors condicions de
vida i la fi de la violència.
La «vendetta» ha esclatat

després que s'estengués la
falsa remor que una dona
suposadament agredida pels
africans estava embarassada i
havia perdut el nen. Així doncs,
les noves agresions i i intents
d'agressions està ocasionant
una neteja ètnica de l'àrea,
veïent-se molts immigrants
obligats a marxar, i els què no
ho fan són internats a la força
en centres d'altres zones
d'Italia, suposadament «per
garantir la seva seguretat físi-
ca».

Aquests fets estan sent aprofi-
tats per opcions polítiques al
govern, en un context de cursa
electoral -s'apropen les elec-
cions regionals-, com el ministre
Maroni de la racista i xenòfoba
Lega Nord, per atiar l'odi con-
tra els immigrants, i, segons
informa Indymedia Calabria,
fins i tot hi ha projectada una
propera visita del secretari
general de la ultradretana
Forza Nuova Roberto Fiore al
poble en qüestió. Dissabte pas-
sat, una manifestació de soli-
daritat convocada a Roma va
patir dures càrregues per part
de les forces de seguretat ital-
ianes.
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Lluites d’arreu

Desobediència contra el consumisme a IrunDesobediència contra el consumisme a Irun
IRUN/PAIS VASC.- Quatre persones
embidonades i dsfressades
de Reis Mags van bloquejar el
dia 5 de gener, en plena
voràgine consumista l'accés
al centre comercial Txingudi
d'Irun, per manifestar el seu

rebuig al capitalisme i a la
societat de consum així com
per denunciar les brutals con-
sequències socials i ambien-
tals d'aquest desenvolupa-
ment que ens imposen
destructives infra-estructures

com el TAV. Els reis mags
doncs segueixen l'exemple
dels Olentzeros que van blo-
quejar el dia 22 de desembre
de l’any passat el Megapark
de Barakaldo.
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