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Rodaran xoriços

Concentració Popular contraConcentració Popular contra
la corrupció i la impunitla corrupció i la impunit at at 

Barcelona.- Amb el lema
"Rodaran xoriços!!!" el proper
dia 21 de novembre diverses
entitats i organitzacions han
convocat una concentració
contra la corrupció i la impuni-
tat. Més enllà del grau d'afini-
tat (o manca de) que
puguem tenir amb algunes de
les entitats convocants, resta
clar que cal alguna mena de
resposta davant la situació
actual: el Palau de la Música
resulta que hauria estat final-
ment una mena de xiringuito
particular que hauia arribat a
finançar fundacions lligades a
determinats partits i ha hagut
de ser el jutge Garzón qui ha
estirat de la manta d'una
trama de pressumpta corrup-
ció al cor dels ajuntaments del
cinturó "roig" barceloní, impli-
cant a persones lligades al
nucli més dur de CDC i PSC,
una versió molt particular de

l'anomenada socio-vergèn-
cia. I davant d'això aquí no
passa res: es pacta una refor-
ma del sistema electoral
català que sembla que ni tant
sols inclourà llistes obertes i
que, al reduir el tamany de les
circunscripcions electorals (
amb l'excusa d'apropar més
els polítics als ciutadans)
obstaculitzaria el més que pre-
visible ascens d'opcions elec-
torals minoritàries i/o extra-
parlamentàries. Es fan i es
repeteixen cartes i compro-
missos plens de bones inten-
cions, es posen cares noves,
però no és fa cap reforma
seriosa en profunditat, ni es
limiten els mandats dels càr-
recs públics, ni tantes coses
que es podrien haver fet i no
sembla que hi hagi cap mena
d'intenció de fer-les. 
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Citada a declarar l’activist a saharaui Aminatu Haidar per alteració d’ordre públic per est ar fent una vaga de fam a l’aeroport de Lanzarote 

MADRID.- El passat dilluns 16 de
novembre va declarar en el
judici que es celebra contra 11
veins del Raval de Barcelona a
l'Audiència Nacional l'home
que va aribar de França i va
propiciar tota l'operació policial,
cifrat per la policia com a F1. La
principal contradicció de l'a-
cusat va ser l'afegit d'un ele-
ment que fins a ara no figurava
en cap de les declaracions. La
base sobre la qual s'havia con-
struït el cas és el penediment de
F1 i la seva posterior denúncia
davant les forces de seguretat.
En la seva nova declaració F1
afirma que refugiat en els lava-
bos de la mesquita, va telefonar
a França, a un conegut seu
membre de la policia gal·la, i li
hauria explicat que «estava
vivint amb gent que anava a
cometre un atemptat». Aquesta
nova declaració del testimoni
protegit invalida una part del
relat fet fins a ara.Però hi ha més
contradiccions encara. Durant
les més de tres hores que va
durar la compareixença d'F1,
aquest va reiterar diverses veg-
ades que les suposades càr-
regues explosives serien acti-
vades per una persona distinta
als presumptes suïcides amb un
control remot, la qual cosa

invalidaria els temporitzadors lliu-
rats com prova i dels quals s'ha
dit que formarien part de la
logística per a fabricar explosius.
F1 també ha fet ballar diverses
vegades el nombre i el suposat
«modus operandi» dels suïcides.
Si en les seves declaracions en
el període d'instrucció havia
assenyalat a cinc incloent-se a
ell mateix i que farien explotar
per separat, dilluns va repetir en
diverses ocasions que serien
quatre i que actuarien per par-
elles. Posteriorment, durant l'in-
terrogatori de l'advocat defen-
sor Jacobo Tejeilo, F1 va arribar
a reconèixer que els suïcides
serien fins a sis, ja que n'havia
dos dels que no se sabia en quin
actuarien. També crida l'aten-
ció el fet que aquest individu
s'havia situat sempre com un
subordinat, tant respecte als
seus caps de l'organització ter-
rorista a la qual diu pertànyer
com respecte als presumptes
caps de la cèl·lula de
Barcelona, però resulta que
coneixia un nivell de detall que
incloïa fins i tot en quines ciutats
s'atacaria després de Barcelona
i quins serien les suposades
reivindicacions d' Al Quaeda.
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GRANS CONTRADICCIONS EN LADECLARACIÓ DELLTESTIMONI PROTEGIT
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No al pla Bolonya

SUSPÈS ELJUDICI CONTRAELS ESTUDIANTS PELS FETS DEL18 DE MARÇ

Judici popular contra elsJudici popular contra els
responsables del 18-Mresponsables del 18-M

BARCELONA.- El judici que
s'havia de realitzar el proper
dia 18 de novembre contra els
53 imputats durant el desallot-
jament del rectorat de la UB,
ha estat aplaçat. El motiu és ni
més ni menys la incompetèn-
cia de les institucions judicials,
que en menys d'una setmana
d'antelació han pres aquesta
decisió sense tenir la cura d'in-
formar els acusats de manera
formal, fet que ha suposat un
entrebanc a l'estratègia de
difusió que havíen dut a terme
fins aleshores. Aquesta
actuació respon a la voluntat
de silenciament que es fa evi-
dent, un cop més, a través
d'aquest tipus d'accions.
Donada aquesta situació i
tenint en compte que el 18 de
novembre farà 8 mesos del
desallotjament i un any de la
ocupació del rectorat, es
manté la concentració con-
vocada per no posposar més
la data d'un judici que s'ha de

realitzar: el judici contra tots
els responsables polítics de la
situació precària que viu la
universitat, el judici als respon-
sables de represaliar tot intent
per millorar i defensar una uni-
versitat pública i de
qualitat.Per aquesta raó el
col·lectiu 58i+ demana que els
i les estudiants, les assemblees
de facultat, els professors i les
professores, els membres de
Personal d'Administració i
Serveis i els sindicats contraris
al pla bolonya a sortir al carrer,
a jutjar als culpablesi covo-
quen una concentració i un
judici popular a les 13h del 18
de novembre a la Plaça
Universitat. Les noves dates
per els judicis contra els
detinguts són el 26 de novem-
bre, per els detinguts durant el
18 de març i el 18 de desem-
bre pels fets  del 4 de març a
la UAB.
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BARCELONA.- Avui, 17 de novembre,
ha sortit la sentència sobre l'intent
d'imposició de la Direcció de TMB
de noves condicions de treball
per als conductors i conductores.
El jutge ha resolt acceptar la
demanda interposada pels repre-
sentants dels treballadors i
declarar nul·la la modificació
col·lectiva de condicions de tre-
ball anunciada per la Direcció en
el document del 30 de juliol enviat
per burofax, i que el Comitè de
conveni va dir que no es recollís.
Així mateix el jutge condemna a
l'empresa demandada a atenir-
se a l'anterior declaració i a
deixar-la íntegrament sense
efecte. Aquesta sentència no és
una sentència ferma i la Direcció
de TMB pot interposar un Recurs
de Suplicación davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
previ pagament de 150,25 euros.

Aquesta sentència és una nova
victòria de la UNITAT dels trebal-
ladors/es, com es va poder veure
en les diferents vagues, assem-
blees i manifestacions, que deixa
bé clar aspectes de la nego-
ciació de conveni com el con-
cepte Garantia temps de presèn-
cia i que tot ha de passar per la
negociació sense imposicions,
com indica l'acord de fi de vaga,
aquest que alguns sindicalistes
amics de la Direcció ens diuen
que és tan dispers i indefinit. En
breu, el Comitè de conveni sol·lic-
itarà les mesures cautelars corre-
sponents per a evitar la
implantació del que volia imposar
la Direcció. Pots llegir tota la sen-
tència a: http://comitedescan-
sos.blogspot.com/2009/11/sen-
tència-sobre-la-imposicio 
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EL JUTGE IMPIDEIX A LA DIRECCIÓ DE TMB CAMBIAR LES CONDI-
CIONS DE TREBALL

AcceptAccept ada la demanda delsada la demanda dels
treballadors contra  TMBtreballadors contra  TMB

FRAGA/ARAGÓ.- L’Alcalde de
Fraga, D. José Luís Moret, ha
resolt imposar una multa de 707
€ a la Plataforma Stop Gran
Scala per la col·locació de 2
cavallets i una taula a la Plaça
d’Espanya de Fraga el dia 21 de
maig de 2009.  Amb aquesta
acció la Plataforma pretenia,
simplement, oferir informació a
la ciutadania que així ho
demanés.  De moment, les 6
persones denunciades, triades a
dit entre les 30 que foren identifi-
cades per la Policia Local, ha
presentat recurs en contra de la
resolució de l’expedient san-

cionador al·legant, entre altres
punt, que el dret a la llibertat
d’expressió està contemplat en
la Constitució (article 20), i que
no és necessària una
autorització per a expressar les
idees de forma ordenada i pací-
fica en la via pública.
Actualment, la Plataforma es
troba a l’espera de rebre la
resposta de D. José Luís Moret.
Recordem que el projecte gran
scala és un mega prjecte d'oci i
joc que es vol construir als
Monegros.
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MultMult a a la Plata a la Plat aforma aforma 
contra Gran Scalacontra Gran Scala

GIRONA.- Aquesta setmana passa-
da, més concretament desde el 10
de novembre l'Amadeu ha estat
traslladat al CP de Girona. En un
primer moment Institucions
Penitenciaries es van possar en con-
tacte amb la mare de l'Amadeu
per informar-la que el seu fill havia
estat traslladat a Quatre Camins,
van marejar als advocats amb la
mateixa informació, afirmant
desde la presó que l'Amadeu esta-
va allí, pero que no podien facilitar-li
el mòdul. Finalment una trucada
del propi Amadeu als advocats
desmentia tota aquesta farsa ja
que ell afirmava que estava a
Girona. Recordem que l'Amadeu
acaba de deixar una vaga de fam
de 99 dies quan encara s'estava
recuperant d'una altra vaga de 76

dies que havia fet abans. Només
han trigat 15 dies en donar-li l'alta
mèdica quan encara està en 30Kg
de pes i s'està recuperant d'unes
lesions a la cama produides per la
vaga de fam. La nova adreça per
escriure a l'Amadeu encara que
falta el mòdul per confirmar és: 
Amadeu Casellas Ramón
C.P. de Girona
C./ Menorca 1617007-Girona

Caldria estar atentes, no fos cas que
tot això sigui una maniobra del
Departament de Justícia, de que el
tinguin de trasllat a Girona perque
acabi a Cuatre Camins i allà, on li
tenen tantes ganes, no pugui fer la
trucada per anunciar el seu trasllat.
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INSTITUCIONS PENITENCIARIES MENTEIX A LA FAMILIA I ADVOCATS

SOBRE EL TRASLLAT DE L'AMADEU

TTraslladen a l'Amadeu a laraslladen a l'Amadeu a la
presó de Gironapresó de Girona

Llibertat Amadeu Casellas

Represió als moviments socials

VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.- El
passat 15 de novembre de
2009, es complí un any de la
detenció d'en Karim, jove
vilanoví condemnat a 50 dies
de presó per haver-se manife-
stat contra la crisi capitalista,
acusat d'agredir un mosso
d'esquadra. Cap al migdia tin-
gué lloc una acció al consis-
tori vilanoví, per demanar l'ab-
solució d'en Karim.Es repar-
tiren díptics explicatius sobre
el cas d'en Karim, amb una
pancarta de suport a en
Karim, on s'hi podia llegir: Un
Any després, Karim
Absolució.Cal recordar que

era el 15 de novembre, quan
a tot el món hi havia mani-
festacions per denunciar els
responsables polítics de la crisi,
reunits a la cimera del G-20 a
Washington.A Barcelona, mil-
ers de persones ho feien
seguint la convocatòria de la
Plataforma «Que la crisi la
paguin els rics!». Van sentir el
testimoni dels i les trebal-
ladores en lluita de Nissan, de
Seat i de moltes altres
fàbriques, entre elles, la
Mahle, de Vilanova.
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Acció de suport per en KarimAcció de suport per en Karim
CÁCERES/ EXTREMADURA.- La nit
del passat divendres 16 d'oc-
tubre a la Plaça Major de
Càceres es va produir un alter-
cat entre personatges d'ín-
dole ultra-dretana i dos joves
antifeixistes (Samu i Berbe). Els
dos joves duien temps aguan-
tant provocacions, i fins i tot
agressions a les mans de nazis
i ultra-dretans. En l'atestat poli-
cial els fets ocorreguts han
estat manipulats per a poder
tancar als dos detinguts. Ara

es troben presos a la presó de
menors de Badajoz, sotmesos
a condicionaments
degradants. En aquest centre
les agressions i pallisses són el
pa de cada dia, com ho evi-
dencia el fet que diversos
joves hagin estat brutalment
colpejats per carcellers. Des
de l'assemblea Samu i Berbe
Llibertat exigeixen la seva
posada en llibertat. 
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Empresonen dos antifeixistesEmpresonen dos antifeixistes
menors d’edat a Càceresmenors d’edat a Càceres

Antifeixisme

En defensa del territori

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

Oficina d’Okup ació a Barcelona 

Lluites laborals

Impunitat policial

13 membres d'una família13 membres d'una família
denuncien als Mossos denuncien als Mossos 

TARRAGONA/TARRAGONÈS.- La festa
d’aniversari de Cecilia Muñoz va
acabar en una mena de batalla
campal entre una dotzena de
familiars i els Mossos d'Esquadra.
Dotze efectius del cos policial van
detenir a sis persones durant la
matinada del diumenge per pre-
sumptes delictes d'atemptat i des-
ordre públic després de ser ferits
lleus dos agents. Els familiars de
Muñoz van denunciar aquest diu-
menge als Mossos per un pres-

sumpte delicte de lesions i abús
d'autoritat. L'atestat policial confir-
ma que els agents van intervenir
«amb contundència» per a evitar
ser agredits. Enmig de la batussa,
diverses dones  van rebre continus
cops de porra. Altres tres menors
també van ser contusionats pels
agents, un dels quals va arribar a
perdre el coneixement en plena
baralla. 
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SANTIAGO DE XILE.- La nit del pas-
sat dimecres 11 de novembre
va explotar una bomba de
soroll als afores de la Presó de
dones de Santiago. Després
de burlar les càmeres i els vigi-
lants, els activistes van acon-
seguir col.locar l'artefacte per
tal que és sentís dins de la
presó. Amb aquest gest han

volgut trencar l'aïllament al
qual estan sotmesos molts dels
companys presos de la guerra
social, tan a Xile com a la
resta del món. 
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ITÀLIA.- Leo tenia una ordre de
cerca i captura internacional
per la brigada antiterrorista
Italiana des de l'any 2008
quan la "Procura de Florència”
havia orquestrat l'enèsima
investigació contra grups
anarquistes de la regió
Toscana.Diversos companys i
companyes estaven acusats
d'associació «subversiva amb

fins terroristes» (articulo 270bis),
alguns amb l'acusació especi-
fica d'un atracament a mà
armada d'una oficina de cor-
reus amb la finalitat de l'auto-
finançament. El delicte associ-
atiu es va posar en discussió
en l'audiència preliminar, però
va tenir el temps suficient per
a reforçar les mesures caute-
lars per a poder mantenir a la
presó a Paola per més de 6
mesos i a Francesco i Daniele
durant 2 anys. Durant el judici
Daniele i Francesco van ser
condemnats a 4 anys per
atracament mentre Leo, pel
mateix delicte reexpedit a
judici. Tots els altres companys
van ser absolts del 270bis.A
partir de llavors Leo va posat
en cerca i captura, per ser ilo-
calizable, fins al 5 de novem-
bre de 2009, dia que va ser
detingut a Ventimiglia sota
l'adreça del nucli de preven-
ció de la policia del ministeri
de l'interior. La companya que
estava al costat d'ell en el
moment de l'arrest fou arresta-
da també acusada de  col·la-
boració.Cada dia amb més
força, en tot el món, es
reprimeixen, acusant-les
descaradament com a actes
terroristes cadascuna de les
expressions de resistència i dis-
sidència, sobretot quan aque-
stes es tornen incòmodes i no
inclusives.Volem expressar
tota la nostra solidaritat a Leo i
a tots els quals diàriament rep-
resenten un obstacle per a
aquest sistema de mort.

Il Silvestre 8/11/09

Dijous 19

Dimecres 18

Divendres 20

DIssabte 21
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Dilluns 23
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LL’agenda’agenda
DIMECRES 18  DE NOVEMBRE -  13H PLAÇA UNIVERSITAT

Concentració i judici popular contra la
represió i la precariet at estudiantil

DIJOUS 19  DE NOVEMBRE -  12:30H CIUTAT JUDICIAL

Concentració en solidarit at amb el
CSO La Revoltosa

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE - 20H CASAL DE JOVES DE LA GUINEUETA

PL. CA N'ENSENYA, 4
Campionat de futbolí «Fot-li un gol al feixisme»

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE - OCUPACIÓ FORESTAL DE LES

GUILLERIES - DESDELSBOSCOS.BLOGSPOT.COM

Jornades de treball 

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

www.sindominio.net/zitzania

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

Lluites d’arreu

Bomba de soroll al CentreBomba de soroll al Centre
d'Extermini Femení de Santiago d'Extermini Femení de Santiago 

FITTJA/ SUÈCIA.- Una intervenció
policial el passat diumenge 25
d'octubre en un centre de
joves a Fittja, als afores
d'Estocolm, va acabar en tres
nits de conflictes. El dimarts
següent es va detenir a una
persona i a l'endemà els
antidisturbis van registrar el pis
que aquesta persona com-
parteix amb d'altres a Fittja.
Van detenir a nou persones
més. Les deu persones van ser
acusades de preparar un
incendi i una d'elles també de
disturbis. El 12 de novembre, 8
dels 10 detinguts van ser posats
en llibertat provisional tot esper-
ant judici. Segueixen tancats el
primer detingut, suposadament
detingut durant els disturbis, i
una més. Durant l'any passat,

disturbis i diversos incendis es
van estendre per les zones
urbanes de Suècia. Joves de
barris pobres han calat foc i
han atacat a bombers i policies
quan aquests arriben. Els con-
flictes tenen clarament alguna
cosa que veure amb la situació
que els toca viure; les ciutats
segregades, les condicions de
pobresa en els seus barris i la
discriminació que mostra la
societat cap a ells. A tot arreu
duen la seva reputació al
damunt. No obstant això la
solució que proposen els
polítics és sempre la mateixa,
un control policial mes dur i,
potser, alguns programes
socials per a distreure als joves i
mantenir-los fora dels carrers. 
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Disturbis i detencions a SuèciaDisturbis i detencions a SuèciaDetingut a Itàlia Leonardo LandiDetingut a Itàlia Leonardo Landi

ManifestManifest ació en solidaritació en solidarit atat
amb el poble saharaui amb el poble saharaui 

MADRID.- El passat dissabte 14
de novembre es va celebrar a
Madrid una manifestació de
suport al poble Saharaui, ja
que en aquesta data es
cumplien 34 anys de la sig-
natura dels “Acords Tripartits
de Madrid”. Aquest acord va
representar el lliurament per
part del règim franquista del
territori del Sàhara Occidental
al Marroc i Mauritània, desen-
tenent-se de les seves obliga-
cions com país colonitzador, i
possibilitant al Marroc ocupar
el territori a sang i foc. Aquest
regne va fer fora de les seves
cases als i les saharauis, que
van haver de refugiar-se a
Algèria i crear una vida i un

Estat en els campaments; els
quals es van quedar, no van
córrer millor sort i van haver de
sofrir persecució, desapari-
cions, repressió brutal, tortura i
presó… Fins als nostres dies.
L'Estat espanyol continua sent
responsable legal i polític
d'aquesta tragèdia. Mentre el
poble saharaui no pugui
decidir lliurement el seu futur,
el Govern d'Espanya carrega
amb la responsabilitat del
sofriment i de la violació per-
manent dels Drets Humans
que sofreix la població saha-
raui en el Sàhara Occidental. 

Solidaritat amb el

Sahara+Contra-Infos 17/11/09


