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El tempEl temp ss LL’agenda’agenda
DISABTE 8 DE MAIG - 14:OOH DAVANTDELPALAU DELAMÚSICA

Xoriçada en defensa del p atrimoni

DISABTE 8 DE MAIG -  9:00H FINSLES21:00H PSG. SANTJOAN

Mercat d’Intercanvi de Gràcia

DEL 20/5/10  AL 23/5/10 AL CSO LA RIMAIA

Hardmeeting

DISABTE SEGÜENT D’UNA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA 19:00H

DAVANT ANTIGA SOTS-DELEGACIÓ DE GOVERN DE GIRONA

Llibert at Núria Pòrtulas

DIMENGE 9 DE MAIG DE 12:00H A 22:00H A CAN MASDEU

Jornada per la llibert at d’expressió i
d’emissió. Radio Bronka+Contrabanda

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

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

Acció solidària amb els estudiantAcció solidària amb els estudiant ss
detingutdetingut s as a MadridMadrid

Lluites Laborals

BARCELONA.- El passat dilluns 3
de maig un grup de persones
van fer una acció a la Casa
del Llibre en sollidaritat amb els
estudiants madrilenys. La set-
mana passada 5 estudiants
van ser detinguts a Madrid
després de les mobilitzacions
que es van donar durant la
reunió de ministres Europeus

d’Educació. Entorn de la cam-
panya de la ‘Bolonia Fucking
Up Group’, a part de bloque-
jos de carrers i manifestacions,
50 persones van fer una
expropiació de llibres. La set-
mana passada 5 persones van
ser detingudes acusades de
danys i furt. Van rebre el suport
d’unes cent organitzacions

socials. Aquest dilluns les
solidàries de Barcelona van
entrar a la Casa del Llibre del
pg. de Gracia amb pancartes
denunciant la repressió i la
mercantilització de la cultura.
Després d’expropiar algun lli-
bre, van estar al carrer difo-
nent el cas i repartint llibres.

Contra-Infos 4/05/2010

No al Pla Bolonia

Trenca les
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. BriansII

Carretera de Martorell a
Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires

Ecologia

Nova citNova cit aa
ciclistciclist a aa a

MadridMadrid

MADRID.- Un any més, al
voltant del 1er de maig, mil-
ers de persones es reuneixen
a Madrid per reinvindicar l’ús
de la bici a les ciutats. A
l’edició de l’any passat es
van juntar 2.500 bicis.
Enguany, entre els dies 28
d’abril i el 2 de maig es
reuneixen Masses Crítiques
de diferents ciutats de l’estat
i d’altres països. Cada dia,
una massa crítica ha recor-
regut els carrers d’Alcalà
d’Henares i Madrid. El diu-
menge, es va realitza la pop-
ular gimcama activista on els
ciclistes intervenen en l’espai
urbà amb elements
esportius i provoquen ensurts
a més d’un. Més info:
http://lacrit icona.ourpro-
ject.org/

Contra-Infos (04/05/2010)

CCOO VOL QUEDAR-SE AMB TOT L'EDIFICI DE VIA LAIETANA

Concentració de la CGT enConcentració de la CGT en
defensa dels seus localsdefensa dels seus locals

BARCELONA.- Des del passat
matí del dilluns 3 de maig, la
CGT està concentrada
enfront dels locals sindicals de
Via Laietana. Des de la CGT
denuncien el tripijoc que
CCOO i el Ministeri del Treball
han realitzat a les plantes 7 i 8.
Des de Setmana Santa, en les
plantes que ocupava UGT (7 i
8) s’hi ha començat a instal·lar
CCOO, sense tenir cap con-
cessió per part del Ministeri de
Treball. Per això, després de
comprovar que UGT havia
efectuat el seu trasllat als
locals que li ha regalat
l’Ajuntament de Barcelona, la
CGT, el dissabte 1 de Maig va
procedir a instal·lar-se a la 8a
planta ja que, segons el
Ministeri de Treball, aquesta
planta no estava concedida
a ningú. La mateixa nit de
l’ocupació, s’hi va presentar
la policia dient que desallot-
gessin el local ja que aquest

havia estat concedit a
CCOO. Des de CGT li van
respondre que no tenien cap
notificació d’aquesta conces-
sió, i que en tot cas se’ls
ensenyés algun paper oficial
on es fes cessió a CCOO del
local. Davant la seva sorpresa,
se’ls va ensenyar un “paper
oficial” amb data 29 d’abril
(dos dies més tard de la
comunicació que hvia rebut
CGT de que no estava ator-
gat) on se li dóna a CCOO la
8a planta, no així la 7a planta
de la qual no es fa cap
esment però també ocupada
per CC.OO. Davant la notifi-
cació de concessió i la certe-
sa d’una intervenció policial,
la CGT va decidir tornar al
local sindical de la 9a planta i
començar mobilitzacions con-
tra el que qualifiquen de pan-
tomima entre el Ministeri i
CCOO. 
CGT+ Contra-Infos (04/052010)

Per l’ensenyament públicPer l’ensenyament públic

SANTA COLOMA/BARCELONÈS.- El
passat 28 d’abril es va convo-
car una vaga local als instituts
de Santa Coloma. 6 dels 8
centres d’educació secun-
daria van paralitzar completa-
ment a partir de les 11h del
matí, mentre que els altres dos
van veure afectada la seva
pràctica rutinària. 
Durant la marxa es van arribar
a concentrar més de 300 per-
sones posant de manifest
davant la societat catalana la

defensa de l’ensenyament
públic, es va exigir la dimissió
dels dos inoperants consellers
d’educació i d’universitats,
senyor Maragall i senyor
Huguet, que pretén introduir
canvis antidemocràtics i
jeràrquics en l’organització
del treball i de la gestió en els
centres públics, en vistes a
una futura gestió privada.

Comitè Local de Suport a la
Marxa 5/5/2010


