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Setmana del 20 al 26 de gener del 2010

Els treballadors de TMB han aprovat en assemblea general el conveni col·lectiu després de dos anys de lluites pels 2 dies contra la direcció.

Llibertat Amadeu Casellas

ESPECTACLE MULTIDISCIPLINAR EL DISSABTE 23 A L’ATENEU 9BARRIS

Amadeu Casellas atura l’inici
de la nova vaga de fam
CP GIRONA.- Amadeu Casellas
ha donat a conèixer, mitjançant
la seva advocada, que, pel
moment no iniciarà la vaga de
fam que anava a començar el
dia 20 d'aquest mes. El motiu és
que està provant que es resolguin ràpidament el que té pendent per les preventives, que en
cas de que li baixessin faria
encara més palès el segrest institucional que està patint.
Sembla que el director de la
presó de Girona s'hauria compromès a fer tot el possible per

No a la MAT

Okupació i centres socials

excarcerar-lo.Tot i ser una
promesa més, l'Amadeu confia
que tingui un ràpid desenllaç i
favorable a la seva llibertat i sap
que una vaga de fam ara aturaria tot el procés que s'ha iniciat en el sentit esmentat.El que es
mantenen, però, són totes les
convocatòries al carrer i d'actes
públics. Està per acabar de
confirmar una roda de premsa
pel dijous 21 i el festival programat per aquest dissabte 23
segueix endavant.
Contra-Infos 19/1/10

Presos i preses en lluita

S’HAN COMPLERT 5 ANYS DE LA SEVA MORT

EL PROPER DIUMENGE 24 DE GENER, ACTIVITATS A LA GUISLA

Inauguració d’un nou espai
alliberat a Vilanova i la Geltrú
VILANOVA I LA GELTRÚ - El 22 de desembre de 2009, es va alliberar un
nou espai a Vilanova i la Geltrú, al
nucli històric de la Geltrú, un barri
cada cop més castigat per l'especulació. Joves de Vilanova i la
Geltrú han alliberat l'antiga AV de
la Geltrú on portava anys en
desús, propietat de Can Puig i
Figueres, familia benestant de la
ciutat, on actualment gestiona
aquesta propietat les Finques
Montané de Vilanova i la
Geltrú.Els primers dies de l'okupació s'hi van presentar la policia
municipal amb un manyà i la
propietària de les finques, i l'endemà els mossos d'esquadra.El

nou "Casal de Joves la Guisla"
volen que esdevingui un espai per
poder fer-hi activitats de tot tipus,
des de tallers,trobades, xerrades,passis de video, documentals,curos i/o actes d'interès cultural. Aquest proper diumenge 24 de
gener del 2010 després de setmanes d'acondicionament s'obren les portes al barri. Des del
Casal conviden a participar a la
inauguració de la Guisla, on hi
haurà una assemblea oberta, un
pica-pica i musiqueta, el diumenge 24 a les 19.30h al Casal de
Joves La Guisla, carrer Barcelona
65 de Vilanova i la Geltú.
Guisla + Contra-Infos 19/01/10

membre de Salhaketa, un de
Virus (editors del seu llibre) i una
persona vinculada als col·lectius
anticarceraris de Barcelona. En
les intervencions es va fer un
recorregut de les lluites a les
presons de l'estat des de la transició (COPEL, APRE,...) i l'aparició
dels FIES com a resposta repressiva del poder. Posteriorment, es
va obrir un interessant debat al
voltant de les lluites actuals a les
presons i el suport i la solidaritat
que s'intenta consolidar al carrer.
Contra-Infos 19/1/10

Tres mesos d’okupació als
boscos contra la MAT
ST. HILARI/ GUILLERIES.- Ja fa tres
mesos que un grup de gent va
decidir instal.lar-se en el tros
de bosc on s'ha de construïr la
futura torre 114 de la línia de la
MAT al seu pas per les
Guilleries. Amb la intenció
d'aturar les obres de la torre,
una cincuantena de persones
han creat un campament de
resistència a la clariana a on
ha d'anar la torre, en un bosc
proper a Sant Hilari de
Sacalm, a les Guilleries. Durant
aquest tres mesos moltes persones i col.lectius s'han
apropat a conèixer a la gent i

l'espai on es desenvolupa
aquesta resistència amb
plataformes de fusta, ponts de
mico, teranyines, ja que la
seva intenció és resistir durant
molts mesos més. Conviden a
tothom a que es passi durant
aquesta setmana pel campament a celebrar-ho, han
preparat activitats i menjador
popular a diari. També aprofiten per a demanar tot tipus
de material d'escalada i
fustes.
Per més info:
desdelboscos.blogspot.com
Contra-Infos 19/01/10

Lluites laborals

Homenatge a Xose Tarrio
LA RIBERA/BARCELONA.- El passat
dissabte 16, a l'Ateneu Llibertari
del Casc Antic, es va celebrar un
homenatge a Xose Tarrio, 5 anys
després de la seva mort. Una
seixentena de persones van
omplir l'ateneu on es va passar
un documental al voltant de
l'autor de "Huye, hombre, huye",
que va passar bona part de la
seva vida tancat a les presons
de l'estat i lluitant i denunciant les
condicions de vida de les persones preses.Acte seguit, es va
realitzar una xerrada amb un

DURANT TOTA LA SETMANA ES FARAN ACTIVITATS

PROTESTA PELS ALIMENTS ADULTERATS D’UN MENJADOR SOCIAL

Denúncia d’explotació laboral
a la Fundació Futur

Façana del nou centre social La Guisla de Vilanova i la Geltrú.

BARCELONA.- El dimecres 20 de
gener s'ha convocat una
protesta pels usuaris del menjador social Cafè Just (C/ Sotstinent Navarro) en contra de la
mala qualitat del menjar, que
més d'un cop ha causat intoxicacions alimentàries.
Ex-treballadors de l'empresa,
han enviat un comunicat on
afirmen que aquesta empresa

«explota a la gent amb risc
d'exclusió social, cobra subvencions de l'estat i el seu director
exerceix el nepotisme al enxufar a la seva família. També fan
menjar de qualitat superior als
càterings de l'Ajuntament. Les
sobres passen al menjador i
d'aquí s'expliquen les intoxicacions».
Contra-Infos 19/01/10

Repressió als moviments socials

ELS DOS MANRESANS CONDEMNATS AFIRMEN QUE NO PAGARAN

16 dies de pena multa per
sabotejar el toro del Bruc
MANRESA.-El juliol del 2008, dos
manresans van ser detinguts a
la localitat de Bruc sota
acusació de causar danys al
toro espanyol. Després de passar dotze hores a comissaria
van rebre una citació judicial
en la què se'ls convocava a un
judici ràpid el dia 5 d'agost a
Igualada. Allà, els dos joves
van decidir no declarar, ja que
el pèrit judicial els hi demanava la quantitat desproporcionada de 2700 Euros pels
danys causats. Quatre mesos
més tard, concretament el 10
de desembre, van ser jutjats a
l'audiència
provincial
de
Barcelona. Els dos manresans,
durant el judici, afirmen que la
seva intenció era acabar amb
el símbol espanyolista.
Finalment, el dia 26 de gener
del 2009, es va dictar la sentència en que se'ls condemnava a una pena multa de 12
Euros diaris, durant 16 dies. Els
dos manresans però, ja van
deixar clar que no reconeixien
la sentència i que no pagarien
la multa per una acció que

seguien creient justa. Després
que el recurs d'apel·lació ha
estat refusat, esperen que la
seva entrada a presó es produirà en pocs mesos.
Raons per no pagar la multa
El grup de suport als acusats
entenen la insubmissió a la
pena multa com a forma de
desobediència, a no pagar a
l'estat, a enriquir a qui et
reprimeix. No pagar la pena
multa és una mostra de
coherència política perquè la
finalitat de l'estat no és cap
altre que castigar a través de
la pena multa a la pobresa i a
la dissidència, ja que qui menys
pena compleix no és aquell
que menys delinqueix sinó
aquell que més capacitat
econòmica té. Des del grup de
suport, animen a participar a
les mobilitzacions per evitar el
seu ingrés a presó, així com
denunciar
aquesta
eina
repressiva de les penes multes,
que condemna, no pel
suposat delicte, si no pel teu
nivell adquisitiu.
Contra-Infos 19/01/10

Setmana amb Egunkaria
PAÏSOS CATALANS.- Del 18 al 22 de
gener està tenint lloc la setmana de solidaritat amb
Egunkaria als Països Catalans.
Cal recordar que actualment
està tenint lloc a l'Audiencia
Nazional de Madrid el judici
contra 5 responsables del diari,
clausurat per la Guardia Civil i
per ordre de l'Audiencia el 2003,
que s'enfronten a peticions de
presó d'entre 14 i 26 anys.
Després de les primeres sessions,

el judici ha reprendre's el 25, 26 i
27 d'aquest mes i, posteriorment, al mes de febrer. Durant
aquesta setmana hi ha programades xerrades arreu dels
Països Catalans, amb la presència de Martxelo Otamendi,
encausat i actual director de
Berria,
hereu
d'Egunkaria.
València, Reus, Girona, Palma i
Barcelona són els indrets escollits
pels actes de solidaritat.
Contra-Infos 19/1/10

La Casa de l’Aire de
Granada desallotjada
GRANADA.- El dimarts 19 de
gener de 2010 a les 8 del matí
la Casa de l'Aire ha estat desallotjada cautelarment, sense
notificació prèvia. Aquesta
casa de veïns situada en el
barri de l'Albayzín de Granada,
entre els carrers Beteta 20 i
Zenete 7, duia 5 anys resistint
l'assetjament immobiliari exercit
per
les
immobiliàries
Arrendamientos Puerta Elvira, al
principi, i actualment EdivaraVarasol, i representa l'última
casa de passada que queda
en el barri. Durant aquest
temps, els veïns/es han sofert
amenaces, xantatges, denúncies i altres mesures de pressió
per part d'aquests grups immobiliaris, que s'han anat superant. S'han guanyat els judicis,
s'ha plantat cara a amenaces,

extorsions i denúncies, evitant
l'expulsió dels veïns/es i l'enderrocament de la casa per a
efectuar els seus projectes
especulatius. S'ha pressionat a
l'Ajuntament perquè complís
amb el seu deure i expropiés
una casa que no ha estat
mantinguda pels successius
amos i ni tan sols ha estat visitada per Edivara-Varasol des que
la van adquirir fa ja quatre
anys. Les veïnes/ns de la Casa
de l'Aire no lluiten únicament
per la seva casa sinó també
contra el procés d'especulació
i destrucció d'un barri històric
que es materialitza en l'expulsió
de les inquilines/ns amb menys
recursos, i han convocat una
concentració pel dia 20 de
gener a la Plaça del Carmen.
Contra-Infos 19/01/10

Agressions als moviments socials

EL COL·LECTIU HA PRESENTAT AL VOLTANT DE 10 DENÚNCIES
EN ELS DARRERS MESOS PERÒ MAI PER FETS TAN GREUS

Desconeguts ataquen i
destrossen la Torratxa de Vic
VIC/OSONA.- El centre social La
Torratxa va ser destrossat entre
les 22h de diumenge 17 i les 7
del matí de dilluns. Segons el
col·lectiu, uns desconeguts van
saltar el múr d'accés al carrer i
van trencar els vidres d'una
finestra amb una barra de ferro.
A partir d'aquí van accedir a la
primera planta del local, i es
van dedicar a destrossar la
maquinària i el mobiliari, apart
de beure's les begudes de la
barra.
A més, es dóna el fet que el
passat cap de setmana s'havia
celebrat el cap d'any amazig i
hi havia exposada una col·lec-

ció de fotografies d'aquesta
cultura magribina que van ser
robades. L'atac no es va circumscriure únicament a La
Torratxa sinó que la fusteria
adjacent també va rebre.
Alhora, els autors materials de la
destrossa van trencar tots els
vidres d'una furgoneta i també
van cremar una motocicleta
que va quedar calcinada.
Des del col·lectiu de La Torratxa
ja han interposat fins a deu
denúncies en els darrers mesos
per robatoris i atacs, però cap
havia estat tan greu com aquest.
Contra-Infos 19/01/10

EL PCE DE GUADALAJARA VOL DESALLOTJAR L’ESPAI

Solidaritat amb la resistència
del Centre Social Octubre
MADRID/CASTELLA.- Fa trenta-dos
anys, treballadores i treballadors,
militants antifranquistes van construir un espai que durant la seva
existència ha reunit a organitzacions, col·lectius i plataformes
relacionades amb els moviments
socials més combatius de
Guadalajara. Ara, el 2010, aquest espai està en perill imminent de
desaparèixer.
El
PCE
de
Guadalajara, propietari legal de
l'immoble, té el paper principal

en aquesta funció, i es que des
de 2004, te com objectiu liquidar
aquest local intentant el desallotjament d’aquest espai en diverses ocasions per a traspassar-lo als
sectors empresarials i als especuladors. Però el Centre Social
Octubre continua la lluita dels i les
que van aixecar amb les seves
pròpies mans aquest espai
antifeixista com a referència.
Coordinadora Antifeixista de
Madrid + Contra-Infos 19/01/10

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

L’Oficina d’Okupació a
Barcelona els dimarts i dijous

Els desconeguts van destrossar la majoria de mobiliari.
ZITZANIA@SINDOMINIO.NET

- 93.530.68.76 (DIMARTS)

Per ajuts econòmics al butlletí
setmanal Contra-Infos

Especulació urbanística

En defensa dels espais naturals

Projecte destructiu a la Vall de Castanesa
CASTANESA/LA RIBAGORÇA.- Amb poc
més de 170 residents fixos, els habitants de Castanesa viuen fonamentalment de la ramaderia.
Castanesa és l'objectiu de l'anomenat projecte Ribagorça Nord, la
darrera iniciativa de gran envergadura del consorci ARAMON. El
projecte contempla l'ampliació
de l'estació d'esquí de Cerler fins el
paratge d'Ardonés i la construcció
d'una nova estació d'esquí a la
vall. El finançament del projecte,
xifrat inicialment en més de 400 milions d'euros, s'obtindria de la con-

strucció i venda de fins a 4.000
habitatges. Serà, asseguren els
seus promotors, la major estació
d'esquí de tots els Pirineus, fins a
superar els 146 quilòmetres de
pistes, amb l'ampliació del domini
d'explotació. Amb l’operació que han dit que començaran a
executar a partir de 2010 - el complex hivernal propietat del grup
Aramón, farà que les instal.lacions
de Cerler ocupin terrenys de la vall
de Castanesa, al terme municipal
de Montanull, que llinda amb el
Pont de Suert, des de la Vall de

L’agenda

Benasc fins al Pont de Suert. L'onze
de desembre de 2008, el projecte
va rebre el primer vistiplau a
Zaragoza dels òrgans administratius i les obres d'ampliació han
de començar abans de finals del
2010, segons estableixen els
acords de lloguer de terrenys signats durant aquests darrers anys
amb els veïns de la zona. Ja el nou
pla general d'ordenació urbana,
dissenyat per garantir una massiva
requalificació de sòls amb fins
immobiliaris, ha obert la polèmica
al municipi. Contra-Infos 19/01/10

El temps

DIMECRES 20 DE GENER - 19.15H CCCB - MONTALEGRE, 15 - BARCELONA

Debat «Egunkaria lliure»

Dimecres 20

DISSABTE 23 DE GENER - 21.30H ATENEU POPULAR 9BARRIS - 9BARRIS

Amadeu Casellas: llibertat immediata
Espectacle multidisciplinar

Dijous 21

23 I 30 DE GENER - TOT EL DIA - C/ROSER, 30 - <M> POBLE SEC

Jornades de migracions a la Rosa Negra

Divendres 22

DIUMENGE 24 DE GENER - A PARTIR 18.30 C/BARCELONA, 65 - VILANOVA

Inauguració del centre social La Guisla
DIssabte 23

DIJOUS 28 DE GENER - 19H JARDINETS DE GRÀCIA - <M> DIAGONAL

«Contra l’Europa de l’atur i de la
precarietat, repartim el treball i la riquesa»
Diumenge 24

MÉS INFORMACIÓA: HTTP://DESDELSBOSCOS.BLOGSPOT.COM

L’okupació contra la MAT continua
Dilluns 25

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Espai Obert
www.sindominio.net/zitzania
93 530 68 76 <dimarts> - zitzania@sindominio.net

Dimarts 26

Doblen el cost inicial del dic de Ciutadella
CIUTADELLA/MENORCA.- El polè-mic
dic del nou port artificial de
Ciutadella es va adjudicar per
un import total, IVA inclòs, de
50.246.550 euros. (BOIB de
31/05/07). Després de devers
dos anys d'obres, l'empresa
adjudicatària reclama un increment del cost de més del 85 %.
Diu que necessita uns 43 milions
d'euros més.
L'anterior Govern Balear del PP
va acordar, el 2007 declarar el
dic ubicat a Son Blanc com
"d'excepcional interès públic"
amb la finalitat d'"agilitzar al
màxim els tràmits". L'obra es va
licitar al cap de tres setmanes. I

aquí és on entrà en joc l'habilitat
de les empreses. En aquest cas
l'obra va sortir a licitació amb un
pressupost base de gairebé 66
milions d'euros (BOIB 06/03/07),
però l'empresa va guanyar l'adjudicació oferint fer l'obra només
per 50 milions. Una empresa privada s'ofereix a fer-la per 11
manco. Això és degut a l'altruisme empresarial? No, en teoria
és un benefici que aconsegueix
l'erari públic convocant un concurs i valorant el que ofereix millor preu. Però només en teoria. I
quan hi ha presses, com era el
cas del dic, no hi ha tràmits complementaris que ho arrangin. Els

estudis d'impacte ambiental de
l'obra eren buits de contingut
real. Les mesures compensatòries anunciades són d'impossible compliment per les característiques de l'obra. I l'estudi dels
possibles efectes sobre la Platja
Gran deia que l'arena de la platja no està relacionada amb la
dinàmica de la mar. Per això i
per l'increment de cost, es veu
ara, més que mai, com s'han de
pagar amb diners públics les
necessitats de determinats sectors massa acostumats al guany
especulatiu.
GOB Menorca
+ Contra-Infos 19/01/10

El projecte de Parc Natural de Collserola
retalla espais actualment protegits
SERRA DE COLLSEROLA.- Finalment i
desprès de molt retard, el govern català s'ha decidit a
declarar Parc Natural a la Serra
de Collserola (PNSC). En aquesta nova catalogació, Depana
i d'altres entitats ecologistes i
veinals consideren que les
raons que van suposar la
inclusió de determinades zones
al Pla d'espais d'interès natural
(PEIN) i posteriorment a la
Xarxa Natura 2000, haurien de
continuar plenament vigents.
Per tant, en cap cas la
declaració de parc natural pot
implicar la desqualificació
d'àrees que avui per avui
gaudeixen d'aquest reconeixement ambiental (PEIN, Natura
2000, Pla Especial de Protecció
de Collserola [PEPCO]).Els
àmbits on s'ha constatat que hi
ha hagut una major retallada
de la protecció vigent en l'actualitat
són:
Bellesguard

(Barcelona), Can Caralleu
(Barcelona), Finestrelles (Barcelona),Torrent
d'en
Duran
(Barcelona), Àmbit Nord de
Sant Just Desvern Àmbit Torrent
d'en Benet a Molins de Rei,
Àmbit Nord de les Escletxes (el
Papiol).També es reclama la
inclusió d'alguns sectors de
Torrent d'en Duran, Valldoreix,
Riera de Sant Cugat i Torre
Baró a fi de garantir la connectivitat ecològica entre el
massís de Collserola i els espais
naturals propers, i valoritzar-ne
el seu patrimoni natural. De la
mateixa manera que en la
proposta de límits del PNSC
s'incorporen a l'interior del
Parc, però amb una regulació
especial, àmbits urbanitzats
com per exemple "Sol i Aire", es
sol·licita que altres àmbits amb
unes característiques semblants s'incorporin ipso facto al
Parc Natural i no siguin exclos-

es. És el cas d'àmbits com: Sant
Bartomeu de la Quadra, la
Rierada, Vallvidrera, les Planes,
certs àmbits de Torre Negra i
Valldoreix, Sol i Pins, Can Cerdà
i la Floresta.
Supressió dels ERE (Espais de
Regulació Especial)
Per últim, pel que fa als Espais
de Regulació Especial (ERE),
les entitats i veins mostren el
seu desacord amb el fet que
la declaració de Parc Natural
incorpori una figura d'aquest
tipus, ja que aquesta deixa la
porta oberta al seu posterior
desenvolupament urbanístic.
S'entén que no és competència de la proposta de decret
del PNSC la regulació del sòl
no urbanitzable amb una figura especial com els espais de
regulació especial (ERE).
Depana
+ Contra-Infos 19/1/10

