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B u t l l e t í  S e t m a n a l  d e  C o n t r a - I n f o r m a c i ó

PROCESSOS JUDICIALS ABSOLUTORIS

BARCELONA .-  La secció cinquena de l 'Audièn -
cia Provincial de Barcelona ha dictat sentèn -
cia ferma respecte el desallotjament del
Cinema Princesa de Barcelona, realitzat el 28
d'octubre de 1996. La resolució decreta l 'ab -
solució de les 40 persones desallotjades de
l'edifici (7 d’elles ja havien estat absoltes a la
vista oral del jutjat penal 1) ,  així com assegu -
ra que l 'ordre per procedir al desallotjament
era il ·legal i que per tant els i les okupants no
tenien cap obligació d'acatar-la.
D OS SON ELS ARGUMENTS PRINCIPALS QUE ES DONEN :
1 .  El primer és la no retroactivat del nou codi
penal.  El Cinema Princesa va ser okupat el 10
de març de 1996, el codi penal va entrar en

vigor el 25 de maig del mateix any, per tant
segons s 'afirma no es podia aplicar aquest
codi penal sobre les persones okupants.
2. La segona argumentació i que és la de
major trascendència i rellevància, assegura
que l'okupació de l'edifici no va provocar cap
lesió sobre els propietaris del Cinema, i que
el que van exercir les persones que van trans -
formar l 'edifici abandonat en un espai obert
al barri va ser la possessió de l'edifici i no la
propietat, i com a conseqüència no s'estava
realitzant cap delicte. Arrel d'aquesta afirma -
ció es conclou que per tant l'ordre de desal -
lotjament de l'edifici va ser «antijurídica», i
que degut a aquesta il·legalitat en l'ordre, els

i les okupants no tenien cap obligació d'a -
catar-la ni d'obeir als agents policials que
varen assaltar l 'edifici  del Cine Princesa
durant la matinada d'aquell 28 d'octubre.
Com a conseqüència de tot això les person -
es encausades queden absoltes de les peti -
cions fiscals d'usurpació, desobediència i
resistència. S'ha de tenir en compte que
aquesta sentència pot sentar jurisprudència
en casos d'usurpació que habitualment es
jutgen a tribunals penals de menor rang que
l'Audiència Provincial,  i  que per tant es pot
utilitzar com a recurs d’apel·lació en defensa
d’aquests espais. 

Contra-Infos 28/1/03

BARCELONA .- El 13 de maig de l'any 2000 es va
realitzar una caravana antimilitarista a
Barcelona que sota el lema "La Columna de
Ferro torna a Barcelona per desemmascarar
l'exèrcit feixista" volia denunciar la celebració
de la desfilada militar a la ciutat el dia 27 de
maig. Quan la marxa arribava a les Rambles,
diversos agents de la guàrdia urbana de
Barcelona i de paisà van provocar un enfronta -
ment que va acabar amb lesions, amenaces i la
detenció de 5 persones, que van passar per
comissaria i van quedar en llibertat sota càr -

recs l'endemà. Tot plegat va servir a la brigada
d'informació de la policia nacional per incul -
par a 3 persones més en els fets i detenir-ne
una d'elles el 31 de maig, que també va passar
per Jefatura Superior de Policia, tot i que tan
sols se l'acusava d'una falta, tal i com havia
decidit el jutjat 22 d'instrucció. Durant el judi -
ci pels fets que tingué lloc el 5 de febrer de
l'any 2001 al jutjat d'instrucció 6 de Barcelona
(amb el jutge Ramón Gomis) varen declarar 13
urbanos i 3 policies de paisà, pretenien aplicar
una multa d'entre 600.000 i 900.000 pessetes

a les diferents acusades i acusats. 
Inconsistència de les acusacions
La sentència es va donar a conèixer fa pocs
dies, gairebé dos anys després del judici i
absol a les vuit persones acusades. Principal -
ment s'acusa als agents policials d'incon -
sistència en les declaracions i de contradic -
cions, ja que els testimonis dels agents d'una
banda i les fotografies presentades per la
defensa de l 'altra eren prou evidents de que
les paraules dels policies no s'encaixaven
amb els fets.                 Contra-Infos 28/1/03

Mossos retenint un noi durant un acte per Valeo a plaça Sant Jaume la setmana passada.

SA N T ESTEVE DE SESROVIRES/B AIX LLOBREGAT . -
Aquest diumenge 26 de gener,  els trebal -
ladors i treballadores de Valeo han muntat
un campament enfront de les instal · lacions
que la multinacional francesa té a la locali -
tat de Sant Esteve de Sesrovires.  Aquesta
mesura ha estat adoptada després d’una
assemblea celebrada dissabte passat amb la
qual es pretén lluitar contra l ’expedient
d’ext inció de contractes  amb el  que la
multinacional pretén acomiadar a 256 tre -
balladors/res. Des de les 16:00 hores del
diumenge, i  d’una manera indefinida, s’han
instal · lat una vintena de tendes de campa -
nya enfront de la  fàbrica .  S ’espera que
durant aquests dies més treballadors/res es
sumin a aquest campament i  s ’hi realitzin

actes (concerts, xerrades, passis de vídeo,
etc.. . ) .  La multinacional segueix obstinada a
tancar aquesta factoria i l ’única solució a l ’a -
comiadament que ofereix és el trasllat a
d’altres fàbriques que té a la resta de l’Estat
espanyol (Jaén, Saragossa, Madrid, etc. . . ) ,
però es nega a recol·locar a la plantilla a les
altres quatre empreses que té a Catalunya
encara que en aquestes es continuen fent
noves contractacions a traves d’ETT. Volen
demanar suport i  solidaritat, i  esperen par -
ticipació en els actes que es pretenen real -
itzar i dels que us tindrem informats/des.
Esteu convidats/des a passar pel campa -
ment qualsevol dia i col·laborar amb la llui -
ta.  Per a més informació: 676839066  

Contra-Infos 28/01/03 

L’OPERACIÓ C O N T R A «AL QAEDA»
U N A EINA D ’ESTIGMATITZAR

La coordinadora
d’ONGs de Girona 
i l’Alt Maresme
denuncia la crimina -
lització d’immigrants 
G IRONÈS I E L M ARESME .-  Davant la recent
detenció de 16 persones d’origen àrab acu -
sades de pertànyer a Al-Qaeda, la coordi -
nadora d’ONGs de Girona i l ’Alt Maresme
ens envia un comunicat denunciant la crim-
inalització que pateixen els immigrants per
no ser d’aquí i ser d’origen àrab. A contin -
uació citem un resum del comunicat: “La
Coordinadora d’ONG Solidàries expressa la
seva indignació davant dels greus fets ocur -
reguts a partir de la matinada del 24 de ge -
ner en diverses localitats de catalunya, fets
que vulneren els drets elementals dels ciu -
tadans, com ara la presumpció d’innocèn -
cia, en aquest cas, d’un ampli grup de per -
sones immigrades. De fet, la Llei d’Estrange -
ria, o els discursos que equiparen la immi -
gració amb la delinqüència, amb la inse -
guretat ciutadana, i  darrerament amb el ter -
rorisme, il ·lustren clarament aquesta reali -
tat. Val a dir que aquesta criminalització
encara és més pronunciada quan es tracta
de persones  procedents  del  món àrab .
Demanem a la societat que sigui conscient
d’aquest joc brut al que ens té acostumats
aquest govern, i  no caure en una trampa
que, de continuar així ,  ens pot portar a un
clima de confrontació social greu. Apel·lem
a la responsabilitat dels poders públics de
no util itzar la immigració com arma política
per guanyar les eleccions. Exigim un escru -
pulós aclariment dels fets i la garantia de la
presumpció d’innocència per als detinguts.” 

Coordinadora d’ONG Solidàries 
de Girona i l ’Alt Maresme 27/1/03

ABSOLUCIÓ DEFINITIVA DE LES 40 PERSONES DETINGUDES DURANT L’ASSALT POLICIAL A L’EDIFICI

Després de 7 anys l’Audiència Provincial
afirma que el desallotjament del Cinema
Okupat de Via Laietana va ser il·legal
La resolució és un punt d’inflexió en la lluita contra l’article 245.2 del 
codi penal i pot ser utilitzada com a recurs de defensa en d’altres casos.

ARREL D E L A CAMPANYA ANTIDESFILADA MILITAR D E L 27 D E M A I G D E 2000

El judici de la Caravana Antimilitarista acaba amb absolució 

ANTIRACISMELABORAL

CONTINUA LA CAMPANYA CONTRA ELS ACOMIADAMENTS

Treballadors i treballadores de Valeo 
inicien una acampada indefinida
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REPRESSIÓ

BARCELONA.- Cinc dels joves detinguts el dia de
la vaga general, el 20 de juny, van posar una
denuncia penal, el 19 de desembre de 2002,
on s’acusa a Jose Mª Aznar, Mariano Rajoy,
Julia Garcia Valdecasas, Joan Clos, els cossos i
les forces de seguretat del estat dels delictes
de detenció i l · legal ,  tortures,  contra la
integritat moral i lesions. Aquesta denúncia
ha estat admesa a tràmit pel Jutjat d’Ins -
trucció nº 31 de Barcelona, que n’ha obert les
diligències prèvies. Això vol dir que el jutge
ha vist en la denúncia indicis de delicte, és a
dir que la denúncia podria prosperar.
L ’actuació de la Guàrdia Urbana,  Policia
Nacional i  Mossos d’Esquadra, el dia de la
vaga, va acabar amb una trentena de person -

es detingudes, algunes d’elles detingudes
hores després i  lluny de les mobilitzacions.
Aquestes detencions es van caracteritzar
per la violència emprada, els insults, les
agressions i  vexacions de tot tipus. Després
de qüasi 2 dies a la comissaria de la Verneda,
van ser posats en ll ibertat acusats de desor -
dres, atemptat i danys. Finalment el jutge va
retirar molts dels càrrecs en judicis posteri -
ors.  Molts van ser absolts,  i  en alguns casos,
es van imposar multes testimonials.  Es con -
vida a totes les organitzacions, col·lectius i
persones que vulguin sumar-se a l ’acusació
popular a que truquin per posar-se en con -
tacte amb els denunciants al tlf :  609702804
o al  e-mail :  zambomba@mixmail .com 

M OLLET/ VALLÈS O RIENTAL .-  L ’ajuntament de
Mollet,  governat per una coalició d’Inicia -
tiva i el PSC, criminalitzen dos joves pels fets
ocurreguts fa dos anys a la inauguració del
Parc  dels  Colors  a  aquest  munic ipi  del
Vallès. Els fets es remonten al 13 de juliol del
2001. Aquell dia s’inaugurava el parc, total -
ment de disseny, amb el que l ’Ajuntament
presidit per Montse Tura s’havia gastat mil
milions de pessetes.  Ecologistes,  veïns i
membres de sectors crítics d’esquerra, van
presenciar la inauguració amb una pancarta

que deia “Mil kilos per un nyap?” i  van acon -
seguir entrar al recinte, en una situació de
tensió i confusió. A partir d’aquell moment,
l ’Ajuntament va interposar una denúncia per
desordres públics, lesions i danys. El Jutjat
nº3 de Mollet f inalment va imputar a dues
persones desordres públics ,  un és membre
d’Ecologistes en Acció i l ’altre és secretari
general de les Juventuts Comunistes de Ca -
talunya. El  proper 6 de febrer es realitzarà el
judici contra aquests dos joves a Granollers.  

Contra-Infos 28/1/03

Amadeu Casellas en vaga de fam i set 
CAN B RIANS/ BAIX L LOBREGAT .- Davant l’arbitrarietat del seu nou trasllat al DERT, Amadeu
casellas va iniciar una vaga de fam i set el 18 de gener. L’Amadeu havia de sortir del DERT
el dia 5 perquè se li acabava la sanció, però no el van canviar de mòdul fins el dia 9. Des del
dia 10 estava en el mòdul MR2 de segon grau, un mòdul controlat per carcellers del sindi -
cat CATAC. Aquests carcellers van decidir anar en contra de l’Amadeu i alguns presos ja li
van dir qe no duraria molt en aquell mòdul. Finalment, al·legant motius de seguretat del
centre, l’han tornat a traslladar al mòdul d’aïllament. Davant aquesta total arbitrarietat en
els seus trasllats, Amadeu ha decidit iniciar aquesta vaga per denunciar aquesta nova
provocació repressiva, a més a més dels punts exigits per totes les persones preses en llui -
ta (fi del FIES i la dispersió, excarceració dels presos amb malalties terminats i amb 20 anys
de condemna complerts) .                                                                      Contra-Infos 28/1/03

BARCELONA . -  Havent-se complert dos anys de
l’aprovació de la Llei d’Estrangeria des del
govern del Partit Popular, les accions en con -
tra no s’aturen. L’enduriment del tracte cap a
les persones immigrades no ha fet que deix -
in de sortir al carrer per reivindicar els seus
drets i la situació d’extrema de vulneració
de drets i  persecució que pateixen. Dissabte,
més de 2000 persones es  van manifestar  des
de la plaça Catalunya fins a Sant Jaume per
rebut jar  aquesta  nefasta  l le i  que ,  com
moltes altres fetes des del govern en els
darrers temps, fa visible el caire xenòfob i
feixista del partit que ostenta el poder. Ma -
grebins, paquistanesos i  sudamericans, amb
banderes de Veneçuela, i  gent solidària van
protestar  per  les  Rambles  demanant  la
derogació de la llei  i  que les persones immi -
grades siguin, per fi ,  considerades persones i

s’acabi amb les morts a l’estret. En el comu -
nicat difos en forma d’octavetes, es recorda -
va també els immigrants morts en circum -
stàncies encara no aclarides a una comis -
saria de Màlaga. Es recordava l ’explotació,
encara més dura que la gent nascuda aquí ,
que pateixen les persones immigrades,  i  la
“mort social” que pateixen, en no exisitr als
ulls de l ’estat. La manifestació va acabar
davant del palau de la Generalitat, protegit
com sempre pels Mossos d’Esquadra,  on es
va llegir el comunicat. A les persones immi -
grades interessades en rebre informació
sobre la llei, papers per tramitar i la seva
situació legal, es poden dirigir al Punt d’In -
formació  Gratu ït  sobre  Immigrac ió ,  e l s
dimecres i  divendres de 6 a 9 del vespre, al
local de RAI (carders,12), telf. 93 268 13 21. 

Contra-Infos 28/1/03

CREVILLENT/A LACANT. -   El  passat 25 de gener
unes 100 persones es van manifestar  a
Crevillent (Alacant) a la concentració con -
vocada per Democràcia Nacional en contra
“de la delinqüència i la inmigració massiva i
il · legal” Aproximadament sols el 10% dels
manifestants de Democràcia Nacional eren
de Crevillent, la resta es van desplaçar des
de fora,  mostrant-se un cop més com la gent
del poble va donar l ’esquena a aquesta con -
centració, ignorant les seves consignes ra -
cistes i  xenòfobes. Entre aquests manifes -
tants de DN es trobava un grup reduït d’uns
20 skinhead-nazis(vinguts des de Madrid,
Benidorm i Cartagena).  Quatre furgons de la
Guàrdia Civil  escortaven en tot moment la
concentració de DN en el passeig de Fon -
tenay. Mentre, aquests policies escoltaven
consignes  del  t ipus  “ELS MOROS NO SÓN

ÉSSERS HUMANS” amb el  seu habitual  som -
riure de complicitat.  Al mateix temps al
voltant de 150 antifeixistes (veins, immi -
grants) es concentraven a escassos metres
de la concentració, mostrant la seva repulsa
al crit de “cap ésser humà és il·legal”. No
s’han produït incidents de cap tipus entre
manifestants d’ambdós bandols.  
Davant d’una «problemàtica tan greu» com
afirmava DN que existia en aquesta localitat,
la resposta del poble va ser nul·la, d’aquesta
forma queda demostrada que les intencions
de DN són clarament fer-se un lloc a les
properes eleccions municipals  i  autonò -
miques (maig 2003),  convocant manifesta -
cions provocadores i racistes, on el principal
és la publicitat que es pugui aconseguir per
a la seva escalada cap al poder. 

Contra-Infos 25/1/03

Segon focus de legionel·la a Fontcalent
ALACANT.- S’ha iniciat un segon focus de legionel·la a la presó alacantina després del primer
focus que va provocar una neumonia a una de les persones preses. Aquest cop però, la
direcció del centre penitenciari no ha informat al Jutjat de Vigilància Penitenciària, que
suposadament ha de vetllar pels drets de les persones preses.          Contra-Infos 27/1/03

C ATALUNYA . -  “L’MRG (Moviment de Resistèn -
cia Global-Catalunya) s ’ha dissol per con -
sens! Havia nascut com una xarxa,  un espai
de comunicació entre col·lectius i inicia -
tives. Avui però, es començava a convertir
en una identitat,  en una estructura estàtica.
I  hem pensat que calia destruir-la!  No es un
pas enrera, o un final, al contrari,  és un pas
endavant! ,  la xarxa difusa anticapitalista
está més viva que mai i  el  MRG com a estru -
cutura de coordinació ja no és necessària.
Volem anar més enllà de la  resistència :
explorar els camins de la rebel·lia.
Volem fer passos endavant, experimentar,
arriscar. Si una cosa hem après en aquests
anys de lluita és que l’època de les estructures
en el buit s’ha acabat. Formen part d’un passat
superat per la rica realitat movimentista i par -
ticipativa de la societat civil catalana. I la
riquesa d’aquesta àmplia xarxa no podrà mai
ser reduïda sota cap paraigües, per més que
davant d’objectius puntuals els espais de
coordinació hagin estat útils.. Per això rebut -
gem les fórmules a l’estil del Fòrum Social
Mundial ,  no pensem que aquesta ni cap
estructura pugui representar els moviments
socials. El moviment és això: quelcom que es
mou. Cap idea estàtica de fòrum, estructura,
organització?... podrà parlar en el seu nom, ni
el podrà substituir. Per raons que no arribem a
entendre, l’MRG s’havia convertit en un refer -
ent internacional. Fins a tal punt que ens van
arribar a incloure  - com a membres perma -
nents - en el Consell Internacional del Fòrum
Social Mundial. La cúpula del FSM perseguia
així, augmentar la seva suposada representa -
tivitat, davant de sectors més radicals i reno -

vadors de les formes de fer política. La nostra
resposta definitiva a aquesta invitació és la
dissolució. No volem ser un instrument al
servei d’una possible 5ª internacional ,
desertem de la política de l’avorriment de
Porto Alegre, de les falses representacions i
de les lluites de poder també a escala micro.
En definitiva. . . .  quan determinats sectors
comencen a fer passos enrera i a tornar a
models ja superats... l’MRG - Catalunya fa un
pas endavant i es suïcida, es llença en el buit ...
a la recerca d’allò nou que ens espera.
L ’MRG ÉS MOR. . .  PER TAL QUE 
ES MULTIPLIQUIN LES LLUITES!!
Caldrà experimentar entre amplis sectors de
la societat civil tant aquells que se sentien
afins al MRG - Catalunya com aquells que
no- espais comunicatius (físics o no) entre
col·lectius, xarxes, iniciatives.. . Per desafiar
el món que tenim al davant des de la base,
des de l ’acció directa, des de la desobedièn -
cia i la rebel.lia. Celebrem-ho, doncs, entre
tots i  totes .  Mort el  mrg,  QUE VISQUI LA
XARXA DIFUSA.
N OTA PELS I LES PERIODISTES : confiem en que
l’experiència dels darrers anys us serveixi
per poder donar veu a qui  correspongui
cada cop d’una xarxa social antiinstitucional,
tant rica com la catalana que no té ni neces -
sita representants permanents!
N OTA PEL FÒ R U M DE LES CULTURES: sabeu que es
una xarxa difusa? Quelcom que mai podreu
capitalitzar ni comprar!! Sí difícil ho tenieu
amb el  MRG pit jor ho t indreu amb la dis -
sidència social que us espera pel 2004!!”

Darrera Assemblea del  Moviment de
Resistència Global-Catalunya 28/1/03

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

«L’MRG ha mort... per a que 
es multipliquin les lluites!»

Acció de protesta contra COM Ràdio
BARCELONA .- A la 1 del migdia del 25 de gener 2003, a l'auditori del World Trade Center un
grup de membres de la campanya COM és possible va desplegar una pancarta amb l'escrit
"ELS MOVIMENTS SOCIALS VOLEN UN ACCÉS REAL A LA COM RADIO" durant la
clausura del II Congrés de Ràdio de Catalunya. Quatre membres de la campanya COM és
possible? van dur a terme l’acció amb caretes blanques de "llibertat d'expressió" desple-
gant en silenci la pancarta en un lateral de la sala. Immediatament van ser abordats per
escoltes del servei de seguretat de l'Artur Mas i després d'un minut, el temps suficient per
atreure l'atenció dels assistents i dels mitjans de comunicació que cobrien l'acte, van ple-
gar la pancarta i van sortir. A fora van ser retinguts per mossos d'esquadra de paisà
(actuació desmesurada ja que l'acció ni va interrompre ni molestar el desenvolupament
de la ceremònia de clausura) que els van demanar la identificació. Contra-Infos 28/1/03

DESPRÉS DE LES DETENCIONS DE LA VAGA GENERAL

Admesa a tràmit la denúncia penal 
interposada contra la repressió del 20-J

Contra-Infos 22/01/03

L’ACUSACIÓ ÉS D E L CONS IS TORI G O V E R N A T PER IC I PSC

Dos joves de Mollet a judici per protestar
contra un acte de l’ajuntament

LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA I RACISME

MANIFESTACIÓ PELS DRETS DE LES PERSONES IMMIGRADES

Segueixen les protestes a dos anys 
de l’aprovació de la Llei d’Estrangeria

Crevillent dóna l’esquena al feixisme

PRESONS



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 31 Dissabte 1 Diumenge 2 Dilluns 3 Dimarts 4

Nova entrada d’aire fred. Temperatures 10 graus més baixes a partir de divendres.
Possibilitat d’alguns ruixats amb vent molt fort. La cota de neu s’aproparà a Collserola.

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA

...CONTINUA EL JUDICI DEL 12 D’OCTUBRE

Concentració
3 de febrer 10 del matí

(al Tribunal Superior de Justícia, passeig Lluís Companys)

B ARCELONA. -  El  Tribunal Suprem ha confirmat
una condemna de tres anys de presó i  l ’ex -
puls ió  de la  pol ic ia  local  de Barcelona
imposada a dos agents per la  detenció
il·legal d’una persona, a la que un d’ells va
golpejar i  la va anomenar diverses vegades
«maricon». Els fets va ocòrrer a les 2 de la
matinada del 3 de juliol de 1999, als voltans
d’una discoteca d’ambient. Els agents, que
viatjaven en el seu cotxe patrulla,  l i  van
cridar entre rialles a la víctima que estava
creuant el semàfor: «Venga, date prisa mar -
icón», el vianant es va girar i va fer un gest

amb la ma dreta aixecada tancant tots els
dits menys un. Un dels agents va sortir del
vehícle i  després d’una curta persecució el
va detenir mentre el colpejava. El mateix dia
fou posat en llibertat i en un centre d’urgèn -
cies l i  van diagnosticar diversos hematomes
al cap i  per tot el cos i  contusions en un ull .
El Suprem entén que el fet d’aixecar el dit als
agents després de que li  cridessin «maricón»
no revela cap propòsit de faltar al respecte
o consideració dels que «no eran merece -
dores los acusados, a la vista de su compor -
tamiento». Pel fet de que no s’aturés en un

primer moment a la crida dels agents,  «se
debió a la inconfundible actitud homófoba
de los agentes», «resulta lógico que un ciu -
dadano tenga temor a cualquier reacción
violenta de quién se hallaba en situación de
superioridad, como la realidad confirmó».
Però aqui no acaba tot, l ’alt tribunal admet
que la pena imposada pot ser excesiva,
sobre tot la pèrdua definitiva de la professió
de policia, ja que té repercussió en les famí -
lies dels acusats,  així  doncs sugereix dema -
nar l ’ indult al govern, sense comentaris. 
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SALVEM  L ’A TENEU  DE C ORNELLÀ  
Casserolada
*dijous 30 de gener 19h (davant l’ajuntament)

Manifestació
*dissabte 8 de febrer 19h (<M> Sant Ildefons, L-5)

SANTS/B ARCELONA .- Diumenge, la carretera de
Sants estava tallada al trànsit per inaugurar
les últimes obres a aquest carrer. S'hi van
muntar un escenari,  una pista de bàsquet i
diferents estands de l 'Ajuntament on es
repartia, per acontentar els veins i veïnes del
barri, empanades gallegues, plantes, etc. La
festa estava orientada a celebrar la inaugu -
ració i en solidaritat amb Galiza, en un intent
de mostrar una actitud solidària i cívica per
part de l 'Ajuntament. Davant la presència de
Joan Clos, que en principi volia fer un parla -
ment a l 'escenari on més tard tocava Carlos
Núñez, una vintena de persones van passe -
jar-se per la carretera seguint-lo, malgrat la
forta presència de seguretat. Amb màscares
blanques i cartells, van denunciar l 'interés

especulador de l 'Ajuntament i que, malgrat
el que vol aparentar, l 'Ajuntament presidit
per  Joan  Clos  repr imeix  e ls  moviments
socials de la ciutat. La intenció era desem -
mascarar la hipocresia d'un Ajuntament que,
aparentant estar a prop de la gent, els priva
d'una vivenda digna i d'expressar-se lliure -
ment. La resposta va ser la ràpida fugida de
l'alcalde, sense arribar a fer el seu discurs
amb un clar interés electoralista. No va
escoltar les protestes, i els seus policies van
impossibilitar als manifestants de passejar-se
lliurement, tot i que afirmà davant els mit -
jans que s'havien d'escoltar les protestes de
manera "democràtica" .  Tenint aquesta
hipòcrita concepció del que és la "democrà -
cia", ja veurem com va el fòrum l'any que ve... Novetats en el cas Amina Lawal

N IGÈRIA .-  El tribunal suprem de Nigeria ha ratificat la condemna a
mort per lapidació d'Amina, nomes s 'ha posposat la aplicació de
la condemna durant un parell  de mesos per "permís de lactancia"
per al seu fill. Despres l'enterraran fins al coll i la mataran a
pedrades, a no ser que la pressió internacional fagi recapacitar a
les autoritats Nigerianes. Pots colaborar en la campanya de signa -
tures a través de la web www.amnistiaporsafiya.org 
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AVÍS I JOVES A UNA MATEIXA LLUITA

El CSO del Prat 
canvia de local
E L PRAT/ BAIX LLOBREGAT. - El passat 25 de gener
a les 12 del migdia hi va haver una mani -
festació a la plaça de la Vila del Prat, en
protesta per la política de joventut de l'ajun -
tament del poble, que en cap moment ha
tingut en compte les necessitats dels i les
joves. Unes 50 persones van recorrer els car -
rers de la vila fent pintades a l'ajuntament,
bancs i caixes. També es va tapiar simbòlica -
ment La Caixa, propietària del CSO el Prat,
que ha estat okupat durant 2 mesos, i on ara
hi fan un casal d'avis. La manifestació va
acabar amb l'okupació d'una casa i una nau
industrial al carrer Dr. Soler i Torrent, al costat
de l'estació, propietat d'Endesa. Aquest espai
serà el nou centre social del poble, l'han
anomenat KOP Alta Tensió i aquests propers
dissabte i  diumenge hi  ha jornades de
«curro», i també ens han fet saber que en cas
de desallotjament, concentració a les 20 h a
la plaça de la vila del Prat. Aquest canvi d'es -
pai és degut als acords que han arribat entre
els i les joves directament amb els avis, sense
que La Caixa ni l'Ajuntament hagin inter -
vingut. Han fet un comunicat del que a con -
tinuació us transcrivim un petit extracte.
"... Volem felicitar als avis per la seva disponi -
bilitat al diàleg, entre avis i joves, des del
primer dia, hem treballat per una solució que
no ens enfrontés. La seva legítima demanda
de locals és la mateixa que defensem nos -
altres. Que ningú es posi medalles a costa
nostra, l’acord ha arribat gràcies a nosaltres i
ni l’ajuntament ni la Caixa han aportat res
constructiu. Els avis saben els anys que porten
lluitant per un local digne, i volem recordar-
los que van ser l’ajuntament i la Caixa els que
van impedir que el seu local anés a on actual -
ment es troben les Aigües del Prat..." 
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CO N V U L S I Ó SOCIAL A L’ALTIPLÀ D E L CHAPARE

Acte de solidaritat a Barcelona
contra la repressió a Bolívia
L ES CORTS/ BARCELONA .-Un grup de joves de la ciutat de Barcelona va
realitzar el passat dijous 23 de gener, una concentració a les portes
del consulat de Bolívia a la ciutat. Els manifestants ,  ajudats per un
megàfon i  una pancarta que mostrava el seu suport a la l luita
cocalera "La fulla de coca ningú la toca", denunciaven la intromissió
d'Estats Units dins del país. Els manifestants varen cridar en to festiu
cants com "Coca si, yankis no" i "fora militars carajo!"i interpel·laven
als vianants a llegir una carta dirigida al President de la República
Gonzalo Sánchez de Losada. Aquesta carta no va arribar a les mans
del cònsol, que es va negar a atendre la petició d'enviar la carta a
través de la "valija diplomàtica". Davant la negativa del cònsol d'obrir
la porta en horari d'atenció al públic (eren les 13.00h. i l 'horari con -
tinuava fins a les 15.00h.) el megàfon va substituir el paper escrit. Un
portaveu dels participants va llegir la carta davant la curiositat de la
gent que passejava per la transitada Avinguda Diagonal.
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PRETENIA «FER-SE LA FOTO» EN PRECAMPANYA ELECTORAL

Acció de protesta davant 
la visita de Joan Clos a Sants
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LLUITES CONTRA EL PATRIARCAT

ELS AGENTS HAN ESTAT EXPULSATS DEL COS POLICIAL

Tres anys de presó per dos “urbanos” arran d’una
detenció il·legal, tortures i agravant d’homofòbia

LLUITES D’ARREU

Manifestació a la Trinitat Vella
TRINITAT V ELLA/B ARCELONA .- Prop de 400 veins i veïnes de la Trinitat Vela
s’han manifestat la tarda del 28 de gener des de la plaça de la Trini fins
a la plaça Orfila de Sant Andreu, davant de la seu del districte. La
finalitat de la protesta era denunciar la intenció de l’ajuntament de
construir un abocador d’escombreries al barri, fet que els veins con -
sideren un nou atac contra aquesta zona ja prou abandonada dels
serveis més bàsics. Han entrat al ple i han parlat amb un responsable
municipal que ha assegurat que no farien res sense dialogar. La marxa
ha estat molt vistosa i sorollosa.                        Contra-Infos 28/1/03

LLUITES VEÏNALS


