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Rodaran xoriços

Un miler de persones Un miler de persones 
contra la corrupciócontra la corrupció

BARCELONA.- Aquest passat diss-
abte 21, prop d'un miler de per-
sones es van concentrar a la
plaça St. Jaume per a protestar
pels darrers casos de corrupció
i per la impunitat que gaudeix-
en personatges com el Millet.
Convocades per diferents
associacions de veïns i un munt
d'entitats socials, nombroses
persones havien portat cas-
soles i xiulets per a fer una sorol-
losa protesta. Es van fer sentir
les protestes contra plans
especulatius com els de Can
Ricart o la recalificació del mini-
estadi a Les Corts. També hi
havia un nombrós grup de
veïns i veïnes de Sta. Coloma
que van fer notar el seu
descontent per com va anar la
pressa de posessió de la nova
alcaldessa. Altres cartells aler-
taven després d'explicar que
ens han xoriçat la ciutat
venent-la al millor postor de
que «rodaran xoriços». En
acabar la concentració un
grup de desenes de persones

va sortir en manifestació rera
una pancarta cap a les
Rambles. Després d'una para-
da sorollosa al Liceu van pujar
fins Canaletes i es van dissoldre.

Presa de posessió sota setge
policial
El passat dimarts 17 a Sta.
Coloma de Gramanet la nova
alcaldessa que sustitueix l'en-
garjolat Bartomeu Muñoz, va
pendre possessió sota un fort
setge policial. Policies de tots
colors havien muntat un dis-
positiu que va blindar l'ajunta-
ment amb estructures de valles
per a que els veïns no es
poguessin acostar. Tot i així,
unes 400 persones van estar xiu-
lant i tocant clàxons tota l'e-
stona que va durar l'acte
polític. Amb lemes com 'No a
l'especulació' o «Boti, boti, cor-
rupte el qui no boti», els veïns
van cridar a la dissolució del
consistori i reclamaven que ara
és eltorn del poble.
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L'arquebisbe de T oledo reclama una indemnització de 30.000 a la CNT per programar una xerrada sobre el p aper de l'Iglesia católica durant la guerra civil.

BARCELONA.- Rodrigo Lanza detingut i
condemnat a presó pel cas del 4F,
va anar aquest passat dilluns a rec-
ollir una citació que tenia als jutjats i
en ella li van informar que tenia que
ingressar a la presó en 72 hores. Això
es deu al fet que el judici-farsa del 4F
es va resoldre amb una sentència
condemnatòria. A Rodrigo li van
imposar una condemna de quatre
anys i mig de presó per un delicte
d'atemptat, falta de lesions doloses i
un delicte de lesions imprudents, a
més d'una indemnització de
360.000 euros. A Alex i Juan els van
condemnar a tres anys i tres mesos
per un delicte d'atemptat i una falta
de lesions doloses. Ells no van haver
de pagar la indemnització a la
família del guàrdia urbà ferit però els

van imposar una multa diària de 6
euros durant 40 dies. Per altra
banda a altres dues persones,
Alfredo i Patricia, se'ls va condem-
nar a unes penes de 3 anys i 3
mesos i 3 anys respectivament.
Després de dos anys de presó, van
poder sortir en llibertat a l'haver
complert més de la meitat de les
condemnes, mentre estava pen-
dent el recurs de cassació en el
Tribunal Suprem de Madrid, que
finalment va augmentar les penes
a les persones detingudes en el cas
del 4F. Per això Rodrigo torna a ser
citat perquè ingressi a la presó. Més
info en:
/absoluciondetenidos4f.blogspot.c
om/ 
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RODRIGO CITAT A INGRESSAR A LA PRESÓ EN 72 HORES

Nova ordre de presó Nova ordre de presó 
pel cas del 4F pel cas del 4F 

El muntatge del 4F
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Antifeixisme

ELS MOSSOS D'ESQUADRA PROTEGEIXEN L'ESTABLIMENT AMB UN

GRAN DESPLEGAMENT

Denúncia a la llibreria EuropDenúncia a la llibreria Europ aa
amb manifestamb manifest ació a Gràciaació a Gràcia

VILA DE GRÀCIA/BARCELONA.- La
manifestació convocada per
la Plataforma Antifeixista de
Barcelona va arrencar diven-
dres 20N, cap a les 8 del
vespre, amb un centenar de
persones des de la plaça de
la Vila. La marxa amb el lema
«20N: contra la impunitat feix-
ista, fora la llibreria Europa», a
la qual s'hi va anar sumant
més gent, va transcórrer amb
crits de denúncia a la
coneguda llibreria i sense cap
tipus d'incidents. A l'arribar al
carrer Sèneca, indret on és

ubicada la llibreria, les person-
es manifestants es van trobar
amb un gran desplegament
dels mossos d'esquadra prote-
gint l'establiment. A contin-
uació, es va fer lectura del
manifest i es va dur a terme
un minut de silenci en
memòria d'Ivan, un antifeix-
ista assassinat a Moscú.
Finalment, la Plataforma va
desconvocar l'acte.
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300 persones es manifesten contra la llibreria Europ a a Gràcia

Barcelona.- El partit nacionalcatòlic
Alternativa Española (AES), el presi-
dent honorífic del qual és el sinistre
feixista Blas Piñar, ha convocat una
concentració de rebuig a les con-
sultes sobre la independència de
Catalunya. La concentració està

convocada el mateix dia de cele-
bració de les consultes a diversos
municipis (13 de desembre) a les 13
h a la Plaça de Sant Jaume.

Contra-Infos 24/11/09

AES ÉS PRESIDIDA PER BAS PIÑAR

Un pUn partit feixistartit feixist a convocaa convoca
contra el referèndum contra el referèndum 

Denuncia el feixisme



Antimilitarisme

ESTAT ESPANYOl.- En les darreres set-
manes, s'ha anat fargant una
nova campanya per la retirada
de les tropes espanyoles
d'Afganistan. La conformen enti-
tats socials i polítiques de diversos
punts de l'Estat espanyol, entre ells
els moviments antiguerra —com
la Plataforma Aturem la Guerra
de Barcelona i la Plataforma con-
tra la guerra d'Afganistan de
Madrid— i Fòrums Socials, als
quals s'han sumat desenes d'altres
organitzacions. La campanya
argumenta que «És cada vega-
da més evident que Afganistan
viu sota condicions d'ocupació
militar i guerra. No s'està recon-
struint el país. No s'ha dut la
democràcia a Afganistan. No
s'ha alliberat a les dones afgane-
ses. L'ocupació només porta més
morts. Els mateixos motius que
existien per a retirar les tropes de
L'Iraq en 2004 s'apliquen al cas
afganès avui.»
La campanya exigeix la retirada
de les tropes d'Afganistan i rebut-
ja l'enviament de més efectius i es
presentarà en públic dissabte
que ve, 28 de novembre amb
diverses accions de protesta.
Començaran a les 11,30 del matí,
a València on s'ha convocat una
acció pacífica de desobedièn-
cia civil, una inspecció ciutadana
de la base de l'OTAN a Bétera,
sota el lema «Fora d'Afganistan -

Fora de tot arreu». Diverses ciutats,
incloent Albacete, Iruñea, Murcia
i Segòvia, veuran concentracions
exigint la retirés d'Afganistan. A
Barcelona, la Plataforma Aturem
la Guerra ha organitzat una
processó amb espelmes que
anirà des de la Catedral fins a la
Plaça St. Jaume, seguida d'una
concentració amb ponències
respecte a la guerra a Afganistan
del grup feminista Dons x Dons i la
politòloga iraniana, Nazanin
Amirian. La Plataforma contra la
guerra d'Afganistan de Madrid
ha convocat una manifestació a
les 18 h en Atocha, sota el lema
«Fora les tropes espanyoles
d'Afganistan. No a la guerra.
OTAN no.»
Segons un portaveu de la cam-
panya: «Aquesta jornada d'acció
és només el punt d'inici. A pesar
dels intents de presentar una bru-
tal guerra com una missió de pau,
moltíssima gent s'oposa a la
presència de les tropes a
Afganistan. Sabem que és una
campanya més difícil que la de
2003 contra la guerra de L'Iraq,
però l'oposició i les protestes ani-
ran creixent fins a aconseguir la
retirada de les tropes. El poble
afganès ja ha sofert 30 anys de
guerra. Li devem la nostra solidar-
itat i els nostres esforços per a con-
tribuir que visqui en pau.»
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ACCIONSENDIVERSESCIUTATSDEL'ESTATESPANYOLELDISSABTE28 DENOVEMBRE

CampCampanya per la retirada de lesanya per la retirada de les
tropes esptropes esp anyoles d'Afganistanyoles d'Afganist anan

ITÀLIA.- Al juliol del 2001, les grans
potències mundials es van con-
centrar a Gènova per a decidir
l'avenir del món. Milers de manifes-
tants es van reunir per a protestar.
La manifestació oficial va ser sob-
tadament atacada per la policia,
produint-se enfrontaments que
van durar hores, amb centenars
de ferits i un mort assassinat a trets
per un policia. La nit següent, la
policia entrà a una escola que
servia de centre d'informació i on
dormien 600 persones (periodistes i
manifestants), va robar tot el
material gràfic del succeït a la
manifestació, i segrestà violenta-
ment a tot el món durant tres dies.
Els carabinieri van entrar a l'escola
i es van embardissar amb la gent
que dormia allí dintre, copejant-los
violentament. Traumes cranials,
hemorràgies, comas,… Després

d'això van detenir a tot el món i en
cap moment se'ls va comunicar ni
perquè els hi duien, ni els seus drets,
ni res. Durant tres dies, 600 person-
es van ser tancades sense càrrecs
i torturades, copejades i obligades
a cantar cançons feixistes nues,
entre altres «divertiments» varis. 8
anys més tard i després d'un com-
plicat procés per falta de proves,
tenim la resolució: penes d'entre 6
i 15 anys per «vandalisme i saque-
ig» per a 10 manifestants. La
defensa ha demanat els motius d
argumentals d'aquestes llargues
condemnes, pel que caldrà
esperar 3 mesos. El prefecto i tots
els alts càrrecs que van prendre les
decisions durant aquells dies, han
estat absolts, mentre que alguns
policies han estat condemnats a
diversos mesos de presó.
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MADRID.- El Comitè contra la
Tortura de l'ONU ha demanat a
l'Estat espanyol que revisi el règim
d'incomunicació que aplica als
detinguts amb la finalitat de que
sigui abolit, i que asseguri «la
imprescriptibilitat de la tortura en
tot cas». El Comitè contra la
Tortura de l'ONU ha fet públiques
les conclusions finals sobre l'in-
forme presentat per l'Estat
espanyol els passats 12 i 13 de
novembre en relació al seu
respecte als principis de la
Convenció contra la tortura i
sobre les mesures adoptades per
a evitar la tortura i els maltracta-
ments. Entre les seves recomana-
cions, l'organisme de Nacions
Unides destaca que «l'Estat ha de
revisar el règim d'incomunicació,
amb la finalitat de la seva aboli-
ció, i assegurar que totes les per-
sones privades de la seva llibertat
tinguin accés als següents drets
fonamentals del detingut». Aquí
enumera el dret a escollir un
advocat de la seva elecció; a ser
visitat per un metge de la seva
elecció; «que es posi en coneixe-
ment d'un familiar o persona que
el detingut desitgi el fet de la
detenció i el lloc de custòdia que
es trobi a cada moment»; i el dret
a «entrevistar-se reservadament

amb un advocat», un dret que,
segons el Comitè contra la
Tortura, «actualment ve restringit
encara quan aquest sigui un
advocat d'ofici». Respecte a les
denúncies de tortura, reitera que
l'enjudiciament d'actes de tortura
«no s'ha de limitar pel principi de
legalitat ni per l'efecte de la pre-
scripció», i afirma que l'Estat «hau-
ria d'assegurar que els actes de
tortura, que també inclouen les
desaparicions forçades, no siguin
crims subjectes a amnistia». A
més, incideix que el Govern «ha
d'assegurar la reparació i el dret a
una indemnització a tota víctima
d'actes de tortura». Sobre les
condicions de detenció, el
Comitè contra la Tortura creu que
encara és «elevat el nombre de
suïcidis i morts violentes» que es
produïxen tant durant la custòdia
policial com en les presons, pel
que insta al Govern espanyol que
investigui «prompta, exhaustiva i
imparcialment tots els casos de
defunció de detinguts» i propor-
cioni «quan sigui apropiat, indem-
nització adequada a les famílies
de les víctimes». 

Comitè contra la Tortura
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L'ONU reclama l'abolició de laL'ONU reclama l'abolició de la
incomunicació a l'Estincomunicació a l'Est at espat espanyol anyol 

Prou tortures

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

Oficina d’Okup ació a Barcelona 

MADRID.- Vint-i-vuit joves del
Moviment Patriòtic Socialista (MPS)
van ser arrestats el diumege 22 de
novembre en un hotel madrileny on
Democràcia Nacional, grup també
d'extrema dreta, organitzava un
acte en el qual, segons figura en la
seva pàgina web,hi assistirien el líder
d'aquest partit, Manuel Canduela;

el de Forza Nuova, Roberto Fiore, i
l'europarlamentari del BNP, Nick
Griffin. Cap al migdia, un grup de
joves del MPS va intentar rebentar
l'acte pegant als controladors d'ac-
cés a la sala en la qual s'anava a
desenvolupar l'esdeveniment i
varen ser arrestats per la policia.
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LAPOLICÍADETÉ28 MEMBRESDELMPS QUANREBENTAVENUNACTEDEDN 

Batussa entre nazis a MadridBatussa entre nazis a MadridLlargues condemnes pelLlargues condemnes pel
G8 de Gènova del 2001G8 de Gènova del 2001

Contra el G8

BON PASTOR/BCN.- Aquest passat
dimecres 18 havia de ser dasallot-
jada Maria Rosa Bermejo i la seva
familia del pis en el que vivien
desde fa dos anys i pel que es van
hipotecar. Ara, no podent pagar
el patronat de l'habitatge i el Banc
de Sabadell els volen fer fora.
Maria i la seva familia van ser de
les primeres en marxar de les
antigues cases barates de Bon
Pastor pel pla que planeja sobre el
barri; al 2007 van deixar l'antiga
caseta baixa on havien viscut
sempre que es va enderrocar i
van anar a viure a un dels pisos

dels blocs avalats pel patronat de
l'habitatge, que van comprar
hipotecant-se després de que «els
venguessin la moto». 2 anys més
tard han vist que els hi han pujat
varis cops la hipoteca i els con-
tractes de llum i aigua i com
moltes families no han pogut
pagar la hipoteca. Finalment, el
desallotjament de dimecres no es
va produir per la concentració
que es va fer de varis veïns solidaris
amb la familia.
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Aturat un desallotjamentAturat un desallotjament
a Bon Pastora Bon Pastor

Veïnat contra l’especulació



Barcelona.- El proper dijous 26 de
novembre es celebrarà el judici
contra l'empresa d'enderrocs que
va contractar els matons que van
assaltar violentament la casa oku-
pada de la pl. del Nord al barri de
Gràcia. Els fets es van produir fa
cinc anys, quan el 16 de març de
l'any 2004 la casa ja duia 1 any
okupada, hi vivien 3 persones, i al
local de baix hi havia l'Ateneu
Llibertari de Gràcia. Royal Britania
era la inmobiliària propietària de
l'edifici, i tenia pressa per enderro-
car l'edifici i construir de nou. Va
contractar els serveis de
Rehabilitacions i Manteniments
Gracia, que a la vegada van
contractar més de 15 matons.
Aquests van entrar encaputxats
per un balcó i van amenaçar a les
tres persones que hi havia a l'interi-
or, els van retirar els mòbils, els van
donar cops i empentes i van obrir
la porta a l'altre grup d'operaris
que van començar a enderrocar
la casa amb la gent a dins. Els
veïns van avisar a la policia que es
va personar al lloc dels fets i es van
endur a tothom a la comissaria.
Allà es va ficar una denúncia con-
tra l'empresa d'enderrocs i a l'iden-
tificar els matons molts d'ells no
tenien papers i posteriorment van
ser deportats. El cas s'ha volgut
arxivar varies vegades però ara
ha arribat finalment a judici.
Aquest es celebrarà el proper
dijous 26 a les 9 del matí a la sala
de vistes 221 del jutjat penal 3 de
la ciutat judicial. Fan una crida a
tota la gent solidària per fer una
concentració durant els judici. 
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Las Palmas/Illes Canariès.- Al
voltant de 200 persones s'han
concentrat aquest dilluns enfront
de la seu de la Delegació del
Govern a Las Palmas de Gran
Canària en solidaritat amb la
saharaui Aminatou Haidar, la
qual es troba confinada a l'aero-

port de la Guacimeta a
Lanzarote. Per a la membre de la
Plataforma Canària de Solidaritat
amb els Pobles, Lola González, el
Govern, que va admetre de
«manera il·legal» a Haidar ha
d'actuar de forma «immediata
perquè torni Al Aaiún, capital del

Sàhara Occidental, on està la
seva família, la seva lluita i on ella
ha dit que vol estar».  Per la seva
banda, el subdelegat del Front
Polisario, Mohamed Said, va
assenyalar a l'Executiu espanyol
que «no faci al·legacions al
suposat passaport, perquè ella
va ser admesa sense passaport a
Espanya i per tant és responsable
de fer-la tornar al seu país». 

Kaosenlared
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Dijous 26

Dimecres 25

Divendres 27

DIssabte 28

Diumenge 29

Dilluns 30

Dimarts 1

El tempEl temp ss

LL’agenda’agenda
DIJOUS 26 DE NOVEMBRE - 10H CIUTAT JUDICIAL - L’HOSPITALET

Concentració en solidarit at amb els 6 
estudiant s detingut s el 18M

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE - 12HAUDIÈNCIA PROVINCIAL - ARC DE TRIOMF

Concentració en solidarit at amb l’Alfonso

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE - 19H CENTRE CÍVIC LA VERNEDA

Acte cultural Plat aforma Pedro Álvarez

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE - 20H TEATRE AUDITOR SANT CUGAT DEL VALLÈS

Concentració de boicot a la Noa
DISSABTE 28 DE NOVEMBRE - 19H TOC C/ST. SEBASTIÀ 11 -
VILANOVA I LA GELTRÚ

Acte de suport i present ació de la 
campanya de solidarit at amb en Karim

16 DE NOVEMBRE AL 25 DE DESEMBRE - CSO ELS TIMBRES - VILADECANS

Universit at pirat a

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

BARCELONA.- El passat 30 d'oc-
tubre el Plenari de l'Ajuntament
de Barcelona amb els vots a
favor de PSC, CiU, ERC i ICV
decidia crear una Xarxa
Ortogonal d'Autobusos sense
concretar dates, ni el modus de
tirar-la endavant. Al dia
següent, els mitjans de comuni-
cació anavan plens d'aquesta
noticia i els polítics sortien a la
foto com a grans promotors de
la millora del servei de transport
públic. De la mateixa manera,
el passat dilluns 2 de novembre
el SOC del Departament de
Treball arribavà a un acord amb
la Direcció de TMB per la forma-

ció de 600 nous llocs de treball a
la companyia d'autobusos. En
la roda de premsa informativa,
a la cual es va intentar impedir
l'entrada del President del
Comitè d'empresa, Saturnino
Mercader. En relació a la con-
tractació i formació d'aquests
600 llocs de treball dels que tant
s'han ventat la Direcció de TMB,
en la seva contestació torna a
tirar pilotes fora i no concreta
com serà aquesta contratació.
La realitat dista molt de la
fotografia que es va publicar als
mitjans de comunicació.

Comitedescansos
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TMB es fa la foto amb elsTMB es fa la foto amb els
polítics però no concretpolítics però no concret a res a res 

Lluites laborals

Lluites d’arreu

Concentració en solidaritConcentració en solidarit at amb la saharaui Haidarat amb la saharaui Haidar
GRÈCIA.- S'acosta l'aniversari de
la revolta de l'any passat a
Grecia i l'ambient es va calde-
jant. Aquest passat 17 de
novembre es van celebrar nom-
broses manifestacions en con-
memoració de la caiguda de la
dictadura i de la rebel.lió del
politécnic. A Atenes unes 20mil
persones van recórrer el centre,
dels quals 6.000 eren el bloc
anarquista i el moviment antiau-
toritari, el més nombrós dels dar-
rers anys. La policia va entrar
sense més a trencar en dos la
manifestació i van començar
els disturbis per la zona que van
arribar fins Eksárjia. Els antidistur-
bis van practicar detencions
masives, arribant a 277 detinguts
durant la jornada, dels que 9
continuaven a dins dies més
tard sota acusacions greus.
Molts dels detinguts van ser tan

colpejats que en alguns casos
els mateixos polis els van haver
de portar a l'hospital.
Per una altra banda, continuen
les okupacions de universitats i
la darrera ha estat la del rec-
torat. També a les presons torna
a haver una nova onada de
protestes mentres que als car-
rers de diferents ciutats comen-
cen a ser frequents els atacs
amb pedres o molotovs a
patrulles policials. A Eksárjia
diversos pelotons d'antidisturbis
han estat atacats i en algun cas
s'els ha fet fora del barri. A la
mateixa Eksárjia, fa dues set-
manes 30 motos de l'equip poli-
cial delta van atacar el parc
autogestionat i van perseguir
pels carrers a la gent.
//grecia-libertaria.blogspot.com/
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Grans manifestGrans manifest acions aacions a
GrèciaGrècia Judici alsJudici als

«matons» de la«matons» de la
Pl. del NordPl. del Nord

Mafies especuladores


