


El desenvolupament de la
tirania privada del capital
financer i de les grans
multinacionals, que des de
fa més de vint anys va
impulsant la ideologia
neoliberal, porta a un
desordre mundial cada
cop més profund i fora de
control. Desordre que es manifesta en tots
els aspectes de la vida i que comporta
l’increment de les injustícies i les
desigualtats socials, de la inestabilitat
laboral i emocional dels individus, del
càncer, de la depressió i d’altres malalties,
de les crisis econòmico-financeres nacionals
o regionals que cada cop sovintegen més i
són més greus, de l’engany i la corrupció
dels professionals de la política i dels
mitjans de comunicació, de la incomunicació
entre les persones, de la desestructuració
social, de les agressions al medi ambient i
del seu deteriorament, del nombre de morts
víctimes de les armes i de la gana, etc.

Tot plegat, ha anat acompanyat de la
manca de vitalitat del pensament crític i de
l’exercici de la capacitat de raonar i analitzar
lliurement, així com de la passivitat i el
pessimisme social. Aquesta situació, però,
sembla que comença a canviar des de fa un
cert temps. Des de la lluita dels indis de
Chiapas, la dels camperols i treballadors del
Brasil, la dels obrers de Corea del Sud, etc.,
es va estenent
l’oposició i
mobilització social
contra la tirania. 

En els darrers
temps, la crítica i la
contestació en
l’àmbit local s’han
incrementat, tal com
demostren els actes i
manifestacions
contra la desfilada
militar a Barcelona,
la lluita contra la llei
d’estrangeria, les
okupacions
d’habitatges, la lluita

contra el Pla Hidrològic,
etc. Així mateix, la
contestació de la
globalització neoliberal
s’ha estès per tot el món.
Des de Seattle, on a finals
de 1999 es va impedir la
inauguració de la
conferència de

l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
cada cop que s’ha celebrat una cimera
d’alguna de les instàncies (FMI, BM, OMC,
G8, Fòrum Econòmic Mundial, etc.) que
utilitzen els grans grups financero-
especulatius i les multinacionals per imposar
la seva tirania privada s’han produït noves i
més grans protestes. A Seattle es van
congregar més de 50.000 manifestants; un
any i mig després, a Gènova, el nombre de
manifestants s’havia triplicat. 

Davant la impossibilitat de defensar
l’indefensable, el desordre a què ens ha
portat la seva tirania, els que posseeixen el
poder responen al qüestionament de què
són objecte de l’única manera que saben
fer-ho. Utilitzen la violència física contra els
que expressen pacíficament la seva
protesta i intenten destruir la veritat amb les
mentides i els enganys que s’encarreguen
de difondre els mal anomenats mitjans de
comunicació, per tal de criminalitzar tota
dissidència. És a dir, terroritzen i
criminalitzen. La repressió de les protestes

contra la globalització
neoliberal a
Barcelona i a Gènova
constitueix una
mostra.

I és en tots
aquests actes de
protesta i
manifestacions, que
van des de Seattle
fins a Barcelona i
Gènova, que la
matusseria i brutalitat
de l’actuació policíaca
se’ls va girar en
contra. On va quedar
al   descobert   el  seu

GUERRA O TERROR GLOBAL?



engany i desqualificada la seva actuació
davant la població, restant fins i tot
públicament qüestionada la seva legitimitat.
Això provocà el pànic dels governants, tal
com van posar en evidència els patètics
esforços que realitzaren per tal d’intentar
justificar l’actuació policíaca.

Aquesta situació ha sofert un canvi a
partir de l’onze de setembre passat, amb els
brutals atemptats de Nova York
i Washington. Els que
posseeixen el poder han utilitzat
els atemptats per justificar l’ús
de la pròpia violència i brutalitat
i incrementar-les. Començant
pels EUA –bombardeig
indiscriminat de la població
afganesa, fins i tot després de
la caiguda del govern talibà,
establiment de tribunals militars
en què els acusats estan
desproveïts de qualsevol dret,
autorització als seus serveis secrets per
assassinar estrangers, etc.– i seguint pels
altres estats que han aprofitat l’ocasió per
intentar «resoldre» els seus afers domèstics
incrementant l’exercici del terror, com
Rússia amb Txetxènia, Israel amb els
palestins, l’Estat espanyol amb el País Basc,
etc. 

Pel que fa als atemptats de l’onze de
setembre, tot i que no es coneix amb
precisió ni els responsables, ni el conjunt
d’interessos i complicitats que van fer-ne
possible la realització, el que pot afirmar-se
és que el seu origen es troba en el desordre
generat per l’actual tirania privada i en el
desig de posar-hi fi. És a dir, aquests
atemptats han sorgit del desordre, han estat
possibles pel desordre, a la vegada que
l’han pretès combatre.

L’atac contra les Torres Bessones i el
Pentàgon es va produir quan als Estats
Units s’havia iniciat la construcció de l’escut
antimíssils, versió actual de la «Gran
Muralla». Muralla que, tot i els ingents
recursos materials i humans que es van
emprar en la seva construcció, no va evitar
que la Xina fos envaïda. La pretensió
d’aconseguir la invulnerabilitat, que va
motivar la construcció de la «Gran Muralla»
a Xina i ara la de l’escut antimíssils als EUA,
es va demostrar, una vegada més,
impossible d’aconseguir. L’atac de l’onze de

setembre als centres de poder financer i
militar dels EUA, va posar en evidència la
seva vulnerabilitat. 

L’onze de setembre, amb tot el seu
horror i conseqüències negatives, podia
haver produït també un efecte positiu: el de
contribuir a fer reflexionar els amos del món.
Hi havia la possibilitat que aquests, almenys
per propi egoisme, fossin capaços de

comprendre que els calia
escoltar i prendre en
consideració les raons del
creixent descontentament que es
dóna arreu del món.
Descontentament que fins ara
s’ha expressat, en general, de
forma pacífica. I a partir d’aquí,
esforçar-se en corregir o, com a
mínim, mitigar les causes que
originen l’esmentat
descontentament. Procurar posar
fre al desordre que han creat,

encara que només fos per no acabar
convertint-se, també, en les seves víctimes. 

La reacció dels dirigents dels EUA i dels
seus lacais ha anat, però, en la direcció
oposada. Per una banda, han mobilitzat una
impressionant maquinària militar per
destrossar amb bombes «intel·ligents» la
població afganesa, els magatzems de
queviures i les precàries instal·lacions
sanitàries de què disposaven, sense
aconseguir detenir –segons ells– els
responsables dels atemptats. Amb gran
pompa han traslladat a Cuba uns quants
fonamentalistes de poca importància per
empresonar-los en condicions inhumanes.
Mentrestant, diuen no saber on és Ossama
bin Laden, Mohammed Omar es passeja en
motocicleta per Kandahar, i els dirigents
d’Al-Qaida i dels talibans estan descansant
tranquil·lament als seus habitacles. Recorda
l’Iraq, no?

Per altra banda, a nivell intern, els EUA
han aprovat una legislació antiterrorista que
recull l’anomenada «llei patriòtica», que
restringeix de forma molt important les
llibertats i els drets de les persones i en
particular dels estrangers. Tribunals militars
sense unes mínimes garanties per a la
defensa, detencions per sospites durant un
temps il·limitat, autorització per violar la
correspondència i tot tipus de comunicació
interpersonal, etc., són només algunes de

SEIG BUSH!



Saps? Les dones
dels talibans són
esclaves
virtuals...

les restriccions de les llibertats que
propugna aquesta llei. A més, la seva
vaguetat permet ficar en el mateix sac tot
tipus d’organitzacions, incloses les que
lluiten pels drets humans i les pacifistes,
com va succeir amb la investigació del grup
pacifista Women in Black per l’FBI. Tota
crítica a l’actual política del govern o l’intent
d’analitzar les causes de l’onze de
setembre, representa
convertir-se en
sospitós, en
antipatriota i amic dels
terroristes. Tal com va
dir Bush el 20 de
setembre «esteu amb
nosaltres o esteu amb
els terroristes».

Criminalitzen les
organitzacions,
moviments i activitats
en què s’expressa el
pensament crític o en
què es defensa alguna idea o plantejament
que divergeix de la VERITAT oficial, tot i que
la seva actuació sigui pacífica i democràtica.
És a dir, es criminalitza la llibertat de crítica,
d’opinió i d’expressió, elements
indispensables per a l’existència d’un règim
democràtic.

També es criminalitza la pertinença a
determinades col·lectivitats, definides en
funció de les seves característiques
ètniques, religioses, culturals, etc. Ésser
estranger, palestí, magribí, kurd, txetxè,
negre, etc., et converteix en culpable o, com
a mínim, en possible culpable que ha de
demostrar la seva innocència. Els exemples
són incomptables. Als EUA han establert
tribunals militars especials, la pràctica de la
detenció arbitrària i indefinida, ... per als
estrangers. A Barcelona, la policia nacional
ha apallissat, maltractat i acusat,
injustament i cínicament, un negre i dos
magribins, tal com ha aparegut als mitjans
de comunicació. La immensa majoria de
casos similars no hi apareixen mai, però
aquests són especials en ser un ciutadà
nord-americà –membre de l’orquestra de
Barcelona– i britànics els altres dos
(característiques que no portaven escrites a
la cara), vet quí «l’error policíac» de què
parla la Valdecasas, delegada del Govern a
Barcelona. 

La criminalització té per finalitat, en
primer lloc, desprestigiar aquestes
organitzacions, moviments i col·lectivitats
davant la població. Desprestigiar els seus
plantejaments i reivindicacions, però
sobretot té per objectiu justificar la utilització
de la violència i el terror que el poder
exerceix sobre els criminalitzats. En altres
paraules, d’acord amb la definició que el

diccionari dóna de
«terrorisme»:

«Utilització
sistemàtica i sovint
indiscriminada de la
violència per
aconseguir uns
determinats objectius
socials i polítics»,
tracta de justificar el
terrorisme d’Estat. 

Ni el creixent
malestar i contestació
de la població, ni els

fets de l’onze de setembre que han
evidenciat la vulnerabilitat de la primera
potència mundial, no han aconseguit, fins
ara, fer reflexionar de forma raonada, tot i
que sigui interessada, els amos del món. Sia
per patir d’una incapacitat absoluta per
raonar, sia per tenir el convenciment ferm de
la fallida inevitable del Pensament Únic i de
la globalització neoliberal. 

Sigui per la raó que sigui, el fet és que
en lloc d’escoltar i procurar apaivagar el
descontentament, han passat de posar en
primer terme el Pensament Únic i la
globalització neoliberal, a posar-hi la lluita
del BÉ contra el MAL i la globalització de la
guerra dintre i fora de les pròpies fronteres,
cada cop mes desdibuixades. Han optat per
generalitzar a tot el món la guerra entre
«bons» i «dolents», en la qual tot
raonament, tot intent de diàleg, no tan sols
sobra sinó que, a més, converteix en traïdor
i en «dolent» tot aquell que el practica. 

Solament una molt àmplia i
generalitzada mobilització de la població pot
fer desistir els amos del món de seguir amb
la seva demencial estratègia de guerra
global. Sinó el futur que ens espera és la
guerra (Iraq, Corea...) i la seva progressiva
extensió per tot el món, tal com el propi
Bush ja ens va advertir.

Antoni Castells Duran



Dijous 26 de desembre, Antena emet altre
episodi de Policías, una sèrie de la que
s’hauria de parlar molt, molt i molt. I aquest
és el propòsit d’aquest text. Ja és més que
conegut que Antena 3 és un dels mitjans de
«premsa i propaganda» del Règim
(antigament conegut com NODO, en temps
del demòcrata Fraga). Però esgarrifa de
comprovar fins quin punt el Ministeri de
l’Interior intervé en aquesta sèrie, com els
guions passen per Moncloa i són dictats
(parcialment almenys) per Rajoys, Orejas,
Acebes, Cotinos... i reproduïts amb
minuciosa precisió i sàdic detall en la
defensa d’allò que és moralment
indefensable: l’organització terrorista
institucionalitzada anomenada Policia
Nacional.

L’aberrant capítol del citat dia 26 mostra
a uns pallassos (!) que fan el paper
estereotipat d’«okupa», és a dir,
maleducats, grollers i gens ni mica cívics,
increpant una senyora que passava davant
d’una casa okupada. Però en aquests
mateixos instants compareix (!) un estupend
policia de proximitat que acudeix en la seva
ajuda. Un cop el policia s’acosta als
«okupes», una jove l’escup a la cara i ell
insta a detenir-la; però mireu quina sorpresa
(!), en aquests mateixos instants un
franctirador realitza un precís dispar al cap
del policia des d’una finestra de l’immoble
okupat, tot morint a l’acte el policia pel tret.
Quina increïble casualitat! El guió d’aquest
capítol ha estat dissenyat per preparar
l’entorn mediàtic de la present situació que

es viu a València, on quatre companys
anarquistes, alguns relacionats amb
l’okupació, romanen a la presó acusats de
terrorisme (!?). Massa, massa casualitat, oi?

El citat episodi és profundament
tendenciós i segueix la línia de
«criminalització de les idees» del moment
actual i del futur. Aquest capítol i la mateixa
sèrie són un insult al lliure pensament i a la
intel·ligència.

No a sèries com Policías,
Comisario i Mi teniente!

No a Antena 3 i
altres merdes televisives!

No a l’Estat i els seus mitjans!

Saturem els seus faxs, els seus
telèfons i els seus correus

electrònics:
Antena 3 TV

Isla Graciosa, s/n
28700 San Sebastián de los Reyes

(Madrid)
Telèfon: 916230500

Fax: 916230732
E-mail en la web:

www.antena3tv.com/a3tv/portal2002/
contacto_new.htm

CRIMINALITZA EL
MOVIMENT OKUPA



M’he avorrit moltíssim aquest Nadal, i una
de les maneres més saludables de matar el
temps com a pobre substitutiu del sexe, la
migdiada o la lectura és anar al cine a veure
una d’aqueixes pel·lícules beneites que es
veuen en aquestes dates. Per això, i
encara que vaig jurar i perjurar que no
veuria la segona part d’El senyor dels
anells (em vaig quedar dormit en la
primera hora), vaig convidar al cinema al
meu cosí Enriquet perquè l’al·lot gaudís,
ben acompanyat d’un descomunal poalot
de crispetes (que feia dues vegades el seu
cap) sense oblidar les xocolatines i la
cocacola de rigor. En total, molt més del que
costa l’entrada de cinema per veure la
pel·lícula del Nadal d’enguany. Però què els
he d’explicar que ja no sàpiguen sobre el
meravellós món dels dessaborits mega o
macrocinemes dels afores.

Em vaig acomodar a la butaca tot
esperant, almenys, gaudir d’un parell de ben
rodades batalletes i de qualque personatge
simpàtic. Enriquet no es va moure ni es va
desenganxar de l’olla rosetera fins que van
acabar les tres llargues hores (intermedi
inclòs) de... NO-RES.

La rendible obra de J. R. R. Tolkien ha
estat per a mi una mena d’eterna
assignatura pendent. Ja des de l’escola,
alguns col·legues em posaven el cap com
un tam-tam amb el rotllo dels elfs, els
hobbits i la mare que els va parir. Un dels
llibres de lectura obligada en aquells
obscurs temps era La història interminable,
que tampoc no vaig llegir, com tota lectura
obligada es preés. Era un analfabet
vocacional, i m’anava bé. Sí, no llegia
Michael Ende, jo aleshores llegia coses com
El sí de las niñas, imagineu-vos. En cinema
sí que en recordo una versió a càrrec del
genial i oblidat Ralph Bakshi de l’any 1978,
una producció que va tenir un munt de
problemes econòmics i que fusionava

imatge real amb dibuix animat, molt a l’estil
de Mary Poppins o Roger Rabbit, però en
obscur.

El meu problema amb aquest tipus de
narracions mitològiques (El senyor dels

anells segueix essent un hit
d’autobús) és que crec que

sempre s’ha confós la imaginació amb el
batibull èpic o la construcció d’«altres» món.
Com si tingués més imaginació un autor que
inventa un llenguatge propi en la seva
panada literària, o pel fet que els seu món
de ficció no és el nostre, o perquè els seus
personatges emmarcats en un bé i un mal

molt plans s’anomenin Frodo,  Gandalf,
Aragorn, Mariadoc, Pippin o Legolas. A mi, i
amb el vostre permís, tot això m’ha fet
sempre molta mandra. «Cal tenir imaginació
per inventar tot aquest món!», diran molts. I
jo, si m’he de remetre al que la pantalla

m’ensenya, us diré
que no només no
veig res de nou,

sinó que tota
aquesta galeria d’aventuretes no va enlloc.

En el nou i interminable lliurament dels
maleïts anells no veig altra cosa que no hagi
ja vist en centenars de pel·lícules medievals
o fins i tot en westerns. Amb la diferència
que en aquests films sí que hi havia
personatges i una trama on recolzar-se i
seguir. El senyor dels anells: les dues torres
és un bunyol estovat i sense forat, amb un

personatge principal (Frodo) lamentable i
uns dolents esquemàtics i més suats que els
de l’últim i una mica agònic George Lucas.
De fet, l’estratègia comercial de la pel·lícula
(copiada en tantes i tantes altres
produccions) va a la saga del Mides d’ILM
(Industria Light + Magic, la divisió comercial
de Lucas Digital Ltd.): tres pel·lícules,
joguinetes arreu i diverses versions en DVD
amb material addicional i xorrades en els
seus extres. Altre film obligat, altra pel·li per
pebrots per Enriquet i els milions com ell,
que senten la necessitat urgent d'haver de
veure per collons el film per comentar-lo a
l’escola mentre ensenyen als envejosos
col·leguis de classe els fruits d’un
merchandising molt ben distribuït i publicitat.
Al cap i a la fi, la tele durant Nadal és
aqueixa cosa que surt entre anuncis de
juguetes i de colònies.

Per tot això, El senyor dels anells: les
dues torres és més una campanya que una
pel·lícula, un basar més que un
divertimento, una telenovel·la que s’ha de
seguir o no pots seguir res en les seves
seqüeles. Poca cosa més que Viggo
Mortensen, el nou bitxo (genial l’animació de
Gollum) o dues impressionants batalles se
salven d’aquesta cinematogràfica campanya
nadalenca amb dues torres (!) i el bé (que
triomfa) i el mal (que pereix) separats,
esquemàtics i irreconciliables. Amèrica
necessita això tant com Enriquet els seus
ninotarros. En sortir del cinema vam passar
per una botiga de joguines i hi va veure un
immens Spiderman. Va fotre un cop d’ull al
preu, va reflexionar una mica, i em va mirar
tot dient: «Ivan, el Spider que em vas
regalar fa uns anys ara ha de valer una
pasta.» I això que només té 10 anys.
Quelcom de molt pervers hem d’estar fent
perquè un nin pensi així.

Ivan Reguera
ivanreguera@hotmail.com

EL SENYOR DELS ANELLS: LES DUES TORRES,
I M A T G E R I A  S E N S E  I M A G I N A C I Ó



Davant la manca d’infraestructures per a
poder desenvolupar les nostres alternatives,
neix la necessitat d’obrir un espai alliberat a
Ciutat. Aquest projecte, impulsat per un grup
de persones joves compromeses amb la
seva terra i la seva gent, porta uns anys
covant-se, fins que finalment s’han donat les
condicions adients per a la constitució d’un
Casal Popular.

El Casal
Inserit en la realitat social, històrica i cultural
de la ciutat i de l’illa de Mallorca, vol oferir
un espai de trobada, de relació i
d’intercanvi, de xerrades i debats, amb la
finalitat de potenciar la creació, la producció
i la difusió culturals i alternatives. Així mateix
vol impulsar l’associacionisme de base i el
de la gent jove.

Participa-hi
Tal com diu el seu nom, aquest és un pro-
jecte popular i, per tant, necessita del suport
popular. Et convidem a participar activament
en el funcionament del Casal. El teu suport
és indispensable per tal que puguem conti-
nuar avançant cap a un futur més lliure.

Principis que
defineixen el Casal

Aquesta iniciativa popular i
compromesa es fonamenta
sobre sis principis:

· Popular: Un Casal per
al poble, construït sobre la
base de l’assemblearisme i
la no discriminació per
motius ètnics, d’origen,
sexe o opció sexual.

· Autogestionat: Neces-
sàriament autònom per a
desenvolupar les nostres
idees, garantint la nostra
independència respecte a
altres organitzacions o
institucions.

· Català: Arrelat a aquesta terra, amb
Ciutat i Mallorca com a marc d’actuació, dins
el context lingüístic, social i cultural dels
Països Catalans.

· Sociocultural: A disposició de totes les
persones i col·lectius que vulguin desenvo-
lupar iniciatives de caire social i cultural.

· Ecologista: Compromès en la defensa
del medi ambient.

· Solidari: Obert a totes les cultures.
Internacionalista, entenent l’internaciona-
lisme com a una eina per lluitar contra la
globalització cultural i econòmica, estrenyent
llaços de solidaritat amb la resta de pobles.

Vine a les assembles del Casal
cada divendres a les 20 hores.

Participa-hi!
Fes-te’n soci!

Casal Popular de Ciutat
Carrer del Carme, 4 (Palma)
casal@mallorca.vilaweb.com

CASAL POPULAR DE CIUTAT
Neix un nou espai per a la llibertat





LA CANÇÓ DE L’HIVERN (o encara més)

A v e r t e f u e
Interpretada per Los Fuelchups (Los hijos de su madre)

Mira lo que se avesina
a la vuelta de la esquina,

viene el Prestige rumbeando.
Con su grieta en las bodegas

sobre el traje agua marina
pierde aseite a cal y canto.

Y donde más no cabe un almeja
allí se mete a darse caña

poseído por el ritmo fragatanga
y el portavós que lo conose
pincha 'Héroes del silensio'

para 'el Presti' la cansión más deseada.
Y la gosa... y la casca... y se parteeeeeeeee...

Avertefué manchá de fué de fuele tu de percebere
yalmejoba manchabi an de buque an de buquegluglú

Avertefué manchá de fué de fuele tu de percebere
yalmejoba manchabi an de buque an de buquegluglú

No es cosa de meiguería
que lo encuentre to los dias
por donde voy caminando,
Chapapote tié consistensia
y ese punto de adherensia

guarrafango-industriopringajo
Y donde más no cabe un almeja

allí se mete a darse caña
poseído por el ritmo fragatanga

y el portavós que lo conose
pincha 'Héroes del silensio'

para 'el Presti' la cansión más deseada.
Y la gosa... y la casca... y se parteeeeeeeee ...

Avertefué manchá de fué de fuele tu de percebere
yalmejoba manchabi an de buque an de buquegluglú

Avertefué manchá de fué de fuele tu de percebere
yalmejoba manchabi an de buque an de buquegluglú

gluglugluglú-glugluglú-gugluglugluglú...
tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchop-tchooooop

H e u s  a q u í  l e s  s e v e s  p r i m e r e s  c r í t i q u e s :
«Enganxosa, bombollejant, viscosa. S’escamparà ràpidament.» (NewYork-Shire)

«No exempta de ritme i humor negre, reuneix tots els requisits per a ser no només la
cançó de l’hivern, sinó potser la dels pròxims sis o set anys.» (Washington-NiSon)

«Encara que un xic espessa en la lletra, té quelcom que cala fons.» (L.A.-Confidential)
«Senzillament, ens mata!» (Flora & Fauna)
«Jo, és que em parteixo!» (The Prestige)

P o d e u  v e u r e  i  e s c o l t a r  e l  c l i p  e n  l a  s e g ü e n t  a d r e ç a :
h t t p : / / p e r s o n a l . t e l e f o n i c a . t e r r a . e s / w e b / w o g k e r / a s e r e j e 3 4 . s w f



 L O C A L :
Palau Reial, 9, 2on (Ciutat)

 P E R M A N È N C I E S :
De dilluns a divendres
de 19 a 22 hores

 T E L È F O N :  ( 9 7 1 )  7 1 9 1 0 2
 F A X :  ( 9 7 1 )  7 1 6 3 9 1
 E - M A I L :

estelnegre@nodo50.org
 C O R R E S P O N D È N C I A :

Apartat de correus 1566
07080 Ciutat de Mallorca
Illes Balears   ATENEU LLIBERTARI ESTEL NEGRE

ANTI ©: Si t’interessa piratejar alguna cosa d’aquest butlletí, no te’n
tallis! Això sí, no t’oblidis si és possible de citar-ne la font d’informació.

L’Ateneu Llibertari Estel Negre només es responsabilitza dels articles
sense firma o dels signats expressament per aquest col·lectiu. Les altres
col·laboracions, personals o de grups, signades amb noms reals o
ficticis, són responsabilitat exclusiva dels seus autors.

LLEGEIX, AJUDA I DIFON EL BUTLLETÍ ESTEL NEGRE: Això que tens a les
mans no és cap objecte de consum. Si ja l’has llegit, no el llancis, passa’l
a algun o alguna col·lega. També us hi podeu subscriure per 12 números
fent-nos arribar 6 € (o 12 € si voleu fer una subscripció de suport) i
nosaltres us enviarem el butlletí a ca vostra.

———————————————————————————————————

A S S E M B L E E S
Ateneu Llibertari Estel Negre: Dijous a les 20 hores a l’Ateneu
———————————————————————————————————

CNT-AIT: Dimarts a les 20.30 hores a l ’Ateneu
==============================================================
U N A  F O R M A  D E  C O L · L A B O R A R
El Butlletí Estel Negre és obert a tothom. Desitgem i volem que tots i totes hi

col·laboreu amb articles, notícies, comentaris, dibuixos, etc.,
i també en la seva distribució i difusió. Enrotlleu-vos-hi!

==============================================================
A L T R A  F O R M A  D E  C O L · L A B O R A R
Amb aquest butlletí, i amb l’Ateneu en general, hi podeu col·laborar d’una
forma econòmica, imprescindible per al seu funcionament, ingressant les

quantitats que en vulgueu en el compte corrent de La Caixa número
2100-0150-66-0103123620.

Sabem que aquestes retxes seran ben acollides,
per la qual cosa us adonem les gràcies anticipades. Salut!



La B
enem

èrica captura B
in Laden... Fes-te fotre, B

ush!
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