
ARKANSAS/EEUU:- El 15 d'abril,
un jutge va condemnar a
pagar a 14 agricultors en l'e-
stat de Arkansas als EE.UU 48
milions de dòlars, després
que una varietat experimen-
tal d'arròs genèticament
modificat (GM) que estava
desenvolupant, es barregés
accidentalment amb par-
tides d'arròs convencional.
La varietat experimental en
qüestió va ser el Liberty Link
modificada genèticament
per a ser tolerant a herbi-
cides. En les seves deman-
des, els agricultors van argu-
mentar que els preus de l'ar-

ròs es van veure afectats
després de l'anunci de la
presència en partides com-
ercials d'arròs, van al·legar
que Bayer no només va ser
negligent, sinó que va actuar
amb mala intenció, no anun-
ciant la presència d'arròs
Liberty Link en lots de les lla-
vors d'arròs convencional
que els havia subministrat.
Bayer, per la seva banda va
sostenir que els danys que
van sofrir els agricultors van
ser mínims i que no van durar
molt temps. 
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Dijous 29

Dimecres 28

Divendres 30

Dissabte 1

Diumenge 2

Dilluns 3

Dimarts 4

El tempEl temp ss LL’agenda’agenda
DIMECRES 28 D’ABRIL - 11:30H PL. DELA VILA STACOLOMA DEGRAMANET

15H PL. UNIVERSITAT (CONCENTRACIÓ I DINAR)
Marxa per l’ensenyament públic i popular
DIJOUS 29 D’ABRIL -  19H PARCDELES3 XEMENEIES L3 PARAL.LEL

Concentració: «No al cementiri nuclear»

1ER DE MAIG
Barcelona:
CGT: 11h Locals de la CGT
CNT (medinaceli)
11h Concentració a Arc de triomf
12:30h Manifest ació
CNT (joaquim cost a)
11h Concentració a Cotxeres de Sant s
17h Manifest ació (Via layet ana-Foment)

Manifest ació Alternativa
Contra les ret allades socials
cap a la vaga general
17:30 Av. Catedral-V ia Layet ana

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
www.sindominio.net/zitzania

93 530 68 76 <dimart s> - zitzania@sindominio.net

Pobles indígenes en perill per Pobles indígenes en perill per 
una nova incursió de Repuna nova incursió de Rep solsol

Condemnen a Bayer aCondemnen a Bayer a
ppagar 48 milions de dòlars agar 48 milions de dòlars 

Transgènics fora!!

AMAZONIA/PERÚ.- Repsol YPF
pretèn obrir 400 km de línies sís-
miques i 150 heliports al bloc 39
de l'Amazonia Peruana, invaïnt
el territori de diversos pobles
indígenes en aïllament volun-
tari. L'execució d'activitats
petrolieres amenaça la super-
vivència d'aquests grups aïllats,
una zona on viuen dos dels dar-

rers pobles indígenes no con-
tactats del món. La construcció
de les línees implicaria la tala
d'arbres, l'obertura de camins a
través de la selva i la detonació
d'explosius a intervals regulars.
És posible que els indígenes
fugissin davant els treballs o
ataquessin als invasors gener-
ant-se situacions d'alta conflic-

tivitat.   Des de la campanya
d´afectades per Repsol-YPF fan
una crida per visibilitzar una
opinió internacional contrària
per evitar l´etnocidi d´un dels
darrers pobles aïllats de
l´Amazonia.
+info: www.repsolmata.ourpro-
ject.org
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Repsol Mata

Lluites d’arreu

Trenca
les

cadenes!!
Alfonso Hermoso Castillo

C.P. BriansII
Carretera de Martorell a

Capellades km 23
Sant Esteve Sesrovires

Una  llei permetrà la deportUna  llei permetrà la deport acióació
massiva de pmassiva de p alestinsalestins

SRAEL.- Amb el pretès objectiu
d’evitar que es produeixin infil-
tracions, aquesta setmana
entra en vigor una nova ordre
de l’exèrcit israelià que possi-
bilitarà la deportació de
desenes de milers de palestins
des de Cisjordània, perme-
tent-li també presentar acusa-
cions que poden ocasionar
sentències de presó de fins a
set anys. Fins ara, els tribunals
civils israelians han impedit de
tant en tant l’expulsió de
palestins de Cisjordània. No
obstant això, la nova ordre els
col·loca sota la jurisdicció
única dels tribunals militars
israelians i defineix com «infil-
trat» a qualsevol persona que
entri il·legalment a

Cisjordània, així com a «qual-
sevol persona que estigui pres-
ent a la zona i no tingui un per-
mís legal».    En l’actualitat, els
palestins necessiten permisos
especials per entrar en zones
pròximes al mur de separació,
encara que les seves llars es
trobin allí, i fa ja temps que
se’ls està expulsant de la Vall
del Jordà sense necessitat
cap autorització especial. Fins
a 2009, els habitants de
Jerusalem oriental necessi-
taven permísos per entrar en
l’Àrea A, territori, en teoria,
baix control de l’Autoritat
Palestina. 
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Lluites laborals

AcomiadamentAcomiadament
al Bus Tal Bus Turísticurístic

BARCELONA.- El passat 9 d'Abril una
treballadora del Bus Turistic va ser
acomiadada de forma
improcedent per l'empresa pri-
vada PROFESSIONAL STAFF
HUMAN RESOURCES S.L, conces-
sionària del servei públic. En la
carta d'acomiadament lliurada
a la treballadora la part empre-
sarial reconeix la improdecencia
i argumenta el cessament de les
seves funcions per la impossibili-
tat de satisfer algunes de les
reivindicacions que la trebal-
ladora els havia fet arribar. La
qual cosa evidencia la repressió
sindical com causa de l'acomi-
adament ja que la treballadora
despatxada és la Secretària
General de la secció sindical de
la CNT. Algunes de les irregulari-
tats denunciades prèviament a
l'acomiadament per la secció
sindical es refereixen als con-
tractes fraudulents d'obra i
servei, la disposició de l'estruc-
tura interna dels autobusos turís-
tics o l'aplicació irregular del
conveni d'oficines i despatxos,
amb menor retribució salarial,
quan correspondria aplicar el
conveni de transports. 
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