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El Fòrum de les Cultures convida a l’ex-ambaixador dels Estats Units a l’Iraq per parlar de pau. Una xerrada que clarifica el significat de la paraula pau pels gestors del Fòrum.
ELS JOVES DE TORÀ JA SÓN A CASA LA CIMERA DEL G-8 A EVIAN

ELS 500 DETINGUTS/DES JA SÓN EN

LLIBERTAT, PERÒ MOLTS AMB CÀRRECS

Martin continuarà
ingressat a l’hospital
CHUV de Lausana
LAUSANA/SUÏSSA .- Després de la cimera del
G8 a Evian, encara són presents les conse-
qüències repressives de l’operatiu policial
que va impedir els bloquejos i boicots con-
tra la trobada dels gestors del planeta. 
Les prop de 500 persones detingudes
durant la cimera ja han estat posades en
llibertat, tot i que s’han obert nombrosos
processos judicials contra elles. 
Entre les víctimes de la repressió cal
destacar-ne dues, a banda de les desenes de
contusionades i ferides. Un noi periodista
free-lance anglès que va patir l’explosió
d’una granada de so llançada pels antiaval-
ots a Ginebra, fet que li va provocar una
profunda lesió a la cama dreta, de la que es
recupera favorablement tot i les profundes
cicatrius que li deixarà. L’altre ferit de grave-
tat és en Martin Shaw, un electricista de na-
cionalitat britànica però resident a Barcelo-
na, implicat en diverses campanyes de sensi-
bilització i en mobilitzacions a la ciutat com-
tal durant l’últim any. Es recupera favorable-
ment després de 3 operacions a l’hospital
Chuv de Lausane. Ha deixat d’estar profunda-
ment sedat i per tant ja és plenament con-
scient de la seva situació. Durant sis setma-
nes seguirà en observació i sembla que sense
ser traslladat. L’ocupació en suport seu i en
rebuig de la repressió, del consulat francès la
setmana passada va finalitzar amb la sortida
dels ocupants després de 12 hores. Aquest
dissabte 14 s’ha convocat una concentració a
les 12h a la plaça Sant Jaume. El compte cor-
rent per donar suport és: 0081-0055-44-
0006151525 del Banc de Sabadell.

Contra-Infos 4/6/03

ELS OBLIGUEN A PAGAR UNA FIANÇA DE 30.000 I DUES DE 18.000 EUROS

Surten de la presó 
els tres joves de Torà
Una gran festa de suport els dona la benvinguda a la seva població.

TORÀ/LA SEGARRA.- El 4 de juny al vespre
s’iniciava la fi del malson que han viscut el
tres joves toranesos empresonats a centres
penitenciaris de Madrid des d’inicis del mes
d’abril d’enguany. En Jordi Torné, en Jordi
Vilaseca i en Toni Codina varen poder sortir
de la presó després de pagar fiances de
30.000 euros en el cas d’un d’ells i de 18.000
en els dos restants. La família, els amics i els
grups de suport van recolzar amb tot el que
van poder a recollir els diners. 
A les portes de la presó els esperaven els
seus pares, que amb vehicles particulars els
varen dur fins a Torà, on hi varen arribar a
tres quarts de dues de la matinada on hi
eren esperant més d’un centenar de veins.
L’endemà al vespre, una concentració de

més de 500 persones va donar la benvingu-
da als joves que hi varen ser presents amb
gran emoció i alegria. Tot i això, son ben
conscients que a partir d’ara han de seguir
lluitant per aconseguir l’arxiu de la causa i
per denunciar les tortures i les amenaces
rebudes durant tot el procés policial i judi-
cial, a través de comissaries, jutjats i presons. 
Recordem que les campanyes de suport als
nois han estat continues durant totes aque-
stes setmanes. Les mocions aprovades a una
vintena de plens municipals de tota Catalu-
nya, les intervencions exigint la solidaritat
de la població a diversos actes multitudi-
naris, l’edició de cartells i la realització de
pintades, així com les concentracions i ma-
nifestacions, a Torà, Lleida i Barcelona. 

Contra-Infos 9/6/03

MADRID /CASTELLA .- 20 anys abandonat, des de
febrer de 2002 okupat i conegut amb el nom
de Laboratorio 3. El 14 de maig de 2003 era la
data fixada judicialment per realitzar el
desallotjament, aquell dia a les 8 del matí
unes 200 persones van romandre en el seu
interior per aturar el posible desallotja-
ment.No van aparèixer, era plena campanya
electoral per les eleccions municipals. El di-
lluns 9 a les 8 del matí,  desenes de fur-
gonetes antiavalots de la policia, uns 150
policies, van aparèixer a les portes de l’edifi-
ci del carrer Amparo 103, van desallotjar el
Labo 3. Una trentena de persones van ser
desallotjades de l’interior i la policia va pren-
dre l’edifici i tots els carrers propers. En un
primer moment les persones solidàries que
es van voler apropar al centre social, per res-
posta van obtenir identificacions. Tot i això
un centenar de persones van acabar con-
centrant-se a les rodalies. Durant l’actuació
de la policia una persona de les okupants es
va despenjar per la façana, fet que va dificul-
tar la “tasca” dels uniformats. Sobre les nou
una rera l’altra lentament anaven sortint els i
les okupants, excepte 6 que van ser traslla-
dades a comissaria per no dur a sobre la do-
cumentació. Més tard eren deixades en llib-
ertat. La recollida de material va ser selectiva

ja que la policia va omplir un parell de
camions de material requisat. A les dues del
migdia unes 50 persones realitzaren una as-
semblea en plena plaça de Lavapies on es de-
cidí fer una concentració de rebuig al desal-
lotjament, el mateix dia a les 8 del vespre.
Concentració i posterior okupació
La policia pràcticament no va fer acte de
presència i el nombre de persones congregat
a la plaça a les 20h era d’unes dos mil per-
sones. A l’inici de la concentració es va infor-
mar a través d’un megàfon que El Laboratorio

era un projecte que tenia intenció de seguir
amb vida al barri de Lavapies. D’aquesta
forma i al crit de “un desallotjament, una
altra okupació” la concentració convertida
en improvisada manifestació, va començar a
ascendir pel barri de Lavapies fins arribar al
carrer Minestrill on es va produir una oku-
pació pública i massiva, d’una antiga seu del
PSOE, l’okupació reivindicada com a resposta
al desallotjament del matí posava punt d’ini-
ci a una nova experiència política a la ciutat
de Madrid.                     Contra-Infos 10/6/03

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

2000 PERSONES PROTESTEN PEL DESALLOTJAMENT I RECOLZEN EL NOU CENTRE SOCIAL

Neix el Labo 4 arran del desallotjament del 3

Suspès el judici a 32 vallesans per haver alliberat espais
TERRASSA /VALLÈS OCCIDENTAL .- “La matinada del 17 de juny de 1999 la policia nacional va desal-
lotjar violentament el KORK III (Kasal Okupat Revolucionari i Kombatiu) de Terrassa. Al seu
interior ens trobàvem 32 persones que vam viure en primera persona els brutals mètodes
emprats per la policia contra els moviments socials dissidents. El KORK era un espai que es
va alliberar el 1998 després de moltíssims anys en desús. Les 32 persones vam ser traslladades
a comissaria a peu on ens van tancar en grups de 5 o 6 en cel·les minúscules i amb total desa-
tenció (ni lavabos, ni visites al metge,...) Ara mateix el KORK, situat al carrer Puig Novell de
Terrassa és un descampat amb valles. Quatre anys després, el Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa
ens vol imputar els delictes d’usurpació, atemptat, desordres públics, danys i falta contra l’or-
dre públic. La demanda fiscal podria ascendir a 5 anys de presó. El judici s’havia de celebrar
el 10 de juny, però va quedar suspès. Des de 1999 es va constituir l’Assemblea de
detinguts/des del KORK. Des d’aleshores hem organitzat xerrades, concerts per recaptar fons
i altres campanyes i activitats. Ara necessitem el suport de tothom. Per més informació, per
participar en actes <detingutskork@correu.vilaweb.com>         www.kaosenlared.net  10/6/03

LLEIDA/EL SEGRIÀ.- Ja són 18 anys de lluita. La
història s’inicia l’any 85 quan les protestes
van aturar l’intent d’asfaltament de gran part
de la timoneda d’Alfés per celebrar el dia de
les forces armades. Nou anys més tard, el 96,
van realitzar l’asfalt dels primers 500 m2 de
la zona d’aparcament de les avionetes, sense

cap tipus de tramitació, fet que va desenca-
denar protestes de molts moviments
socials. El 2001, la Generalitat va adquirir la
timoneda i lluny de complir les seves
promeses de preservació, el setembre de
2002, Felip Puig al capdavant de la conselle-
ria d’Obres Públiques, va posar a informació

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

700 PERSONES RECORREN ELS CARRERS DE LLEIDA

Reclamen que no es condemni 
a mort la Timoneda d’Alfés

pública el Pla d’Aeroports de Catalunya on
s’inclou la previsió de construir un aeroport
regional a la Timoneda d’Alfés.
Actualment segueix la mobilització
Enguany, el mes de febrer, l’esmentada con-
selleria treu a informació pública el Pla
Especial de l’Aeròdrom d’Alfés, com a pas
previ a la construcció de l’aeroport. Ja s’han
aconseguit 4000 al·legacions de rebuig al
projecte però a més la protesta s’escoltà als

carrers de Lleida el diumenge 10 d’aquest
mes. Unes 700 persones van sortir en mani-
festació sota el lema “Timoneda d’Alfés, pat-
rimoni nacional”, darrera va desfilar una gran
imatge d’alosa becuda (aldondra Dupont),
una de las joies faunístiques de la zona
d’Alfés,del cual la supervivencia n’está ame-
naçada per el projecte d’aeroport. La protes-
ta va servir per difondre l’actual situació
entre les vianants, per finalment arribar-se al

Palau de la Paeria on es va denunciar l’actitut
de l’alcalde Antoni Siurana de CiU que aliat
amb el PP ha donat suport a un aeroport que
el propi Pla General Municipal desestima.
S’ha d’esmentar que el Consell de Protecció
de la Natura veta l’aeròdrom asegurant a les
seves conclusions que s’ha d’eliminar de la
Timoneda d’Alfés qualsevol activitat i
preservar la flora i la fauna per la seva gran
importancia.                Contra-Infos 10/6/03



LLUITES LABORALS

BARCELONA .- El 10 de juliol de 2003 es cele-
brarà al jutjat penal núm. 18 de Barcelona, el
judici oral d’uns altres tres companys detin -
guts durant la vaga general del 20 J . La fiscalia
procedeix a imposar-los les següents penes:
-pel delicte de desordres públics: un any i sis
mesos de presó
-pel delicte de mals: multa de dotze mesos
amb quota diària de 10 euros (sis mesos de
presó o 3.650 euros). - pel delicte d’atemp-
tat: tres anys i un dia de presó
-responsabilitat civil: els acusats deuran
indemnitzar a la Caixa de Catalunya del que
resulti de la taxació pericial que es practiqui
en l’execució de la sentència.
A Barcelona, en temps de guerra, la ‘demo-
cràcia’ utilitza la repressió cada vegada més

dura, amb penes que arriben a ser desorbi-
tantes, davant qualsevol expressió de pro-
testa, qualsevol acte que qüestioni la legit-
imitat d’aquest sistema capitalista, autoritari
i opressor. Presos de Torá, 12 d’Octubre de
1999, 20 J vaga general. Uns últims exemples
de repressió a la dissidència. La nostra soli-
daritat amb les persones encausades i
empresonades, és el recurs que cal potenciar
més. Allò legítim de l’acció directa, del dis-
curs destrossador-no integrable no es pot
basar en altra cosa que en el suport mutu.
Cal saber defensar les nostres pràctiques per
a poder seguir i avançar. Aquesta guerra con-
tra el poder i l’estat, no és ni legal ni il·legal.
És justa. Contra els judicis farsa solidaritat. 
Encausats/des 20-J + Contra-Infos 10/6/03

Absolts els joves de Molins pels fets del 25-M
MOLINS DE REI/BAIX LLOBREGAT .- “Els 6 joves molinencs que participaren en els actes de protes-
ta contra els candidats del PP i del PSOE durant la jornada electoraldel 25 de maig, han estat
absolts al constatar-se que no hi havia cap indici de delicte. La jutgessa va manifestar que
en no haver-hi ni desobendiència a l’autoritat ni cap denúncia per part dels candidats per
“insults” l’única possibilitat era l’absolució. Amb aquestes paraules es va acabat un judici que
no va durar més de 10 minuts i que va demostrar ser una autèntica farsa. Només un dels
joves va ser interrogat i la resta no va haver ni de sotmetre’s a les preguntes del fiscal. Ni el
candidat del PP José Luis Serrano, ni la candidata del PSOE Carme Figueras, han presentat
denúncia pels suposats ‘insults’ que van rebre com ‘feixistes i repressors’, tal i com consta en
l’informe policial i per tant tampoc han assistit al judici.”                           Endavant 10/6/03

Multes per unes pintades antipatriarcals
SANT FELIU/BAIX LLOBREGAT .- “Dues militants d’Endavant de Sant Feliu de Llobregat, han estat
condemnades a pagar 120 euros de multa per un delicte de pintades en la via pública. El
judici es va celebrar el passat divendres 6 de juny. Els fets es remuntaven a la detenció de
dues noies la nit del 8 de març de 2002 per unes suposades pintades contra la violència de
gènere. Des d’Endavant s’ha denunciat que l’ajuntament de Sant Feliu es presentés com a
acusació particular ja que s’havien compromès a no fer-ho i per tot això s’establiran con -
tactes per tal de que es retiri l’import de la multa.”                                    Endavant 10/6/03

Tres acomiadats de l’Hospitalet son agredits pel seu cap
HOSPITALET/BAIX LLOBREGAT .- El passat 30 de maig, tres treballadors del restaurant italià
Maggi & Bevi, van ser acomiadats injustament, i l’amo de l’establiment, es va negar a pagar-
li’s els atrasos i el finiquito. El passat dilluns 2 de juny, es va fer una concentració de protes-
ta on es van repartir octavetes als vianants i clients de l’establiment, explicant els fets suc-
ceïts. L’amo de l’establiment, Horacio Curtó, va trucar a la policia, y els va pressionar
perquè actuessin amb contundencia. La policia no va voler actuar. Al dissabte següent, es
van repetir les protestes, y un dels acomiadats, va ser agredit per l’amo del local. Agressió
que ha sigut resposta amb la corresponent denuncia. Els acomiadats, anuncien que
seguiran amb les mobilitzacions fins que no siguin readmesos.           Contra-Infos 10/6/03

PRIMER NÚMERO EL 14 DE JUNY

El nou egunkaria 
s’anomenarà ‘Berria’ 
EUSKAL HERRIA .- “El nou diari en èuscar que
agafarà el relleu d’Egunero i del desa-
paregut per ordre judicial Egunkaria ja té
nom oficial: es dirà ‘Berria’ (‘nou’ o ‘notícia’).
El nou diari, íntegrament escrit en èuscar, es
presentarà oficialment el 14 de juny, en el
marc d’una festa al velòdrom d’Anoeta de
Sant Sebastià que es podrà seguir, en
directe, des de l’Euskal Etxea de Barcelona.
‘Berria’ apostarà per un disseny més inno-
vador i un dels objectius és superar el nom-
bre d’exemplars d’Euskaldunon Egunkaria i
arribar als 22.000. Josean Lizarribar serà el
president del consell d’administració
d’Euskarazko Komunikazio Taldea SA, l’em-
presa que promourà el llançament de
‘Berria’, mentre que Joan Mari Larrarte en
serà el secretari. Cal recordar que hi ha
oberta una campanya solidària de recerca
d’accionistes per al nou projecte comuni-
catiu basc, que al nostre país s’encarrega de
coordinar la Plataforma per Egunkaria.”

Plataforma per Egunkaria 10/6/03

MARROC .- El periodista marroquí Ali Lmrabet,
director del setmanari en francès Demain i de
la seva versió en àrab Douman, va ser con-
demnat el passat 21 de maig a 4 anys de presó
i una multa de 20.000 dirhams (uns 2000
euros) pels delictes de desacatament a la per-
sona del rei, atemptat contra el règim
monàrquic i contra la integritat nacional a part
de prohibir-se la publicació i distribució dels
dos setmanaris. Com a mesura de protesta,
Lmrabet va iniciar una vaga de fam el passat 6
de maig en suport al seu editor i com a rebuig
a les amenaces que havien patit les persones
que estaven disposades a seguir publicant i
distribuint els setmanaris. El 26 de maig el
periodista va haver de ser hospitalitzat a con-
seqüència del seu dèbil estat de salut.
Des de llavors, ha rebut visites de “persones
no identificades” a l’habitació de l’hospital
que l’han amenaçat i han pertorbat el seu
descans obrint i tancant el llum durant la
nit... A part, li han estat requisats els llibres

que tenia i fa poc també una llibreta i una
estilogràfica que conservava. El seu estat de
salut és preocupant, però també ho és el
futur de la premsa independent al Marroc.
Existeixen diverses iniciatives de recollida
de signatures, enviament de cartes a alts
càrrecs marroquís etc. És important infor-
mar-se i actuar! A la pàgina del seu comitè
de suport hi trobareu molta informació
sobre el cas i sobre què es pot fer. De
moment ja han convocat una concentració
el proper 11 de juny a les 18:30h a la plaça
Sant Jaume de Barcelona i entregar després
una carta a Julia Garcia Valdecasas.
També podeu trobar informació a la pàgina
de reporters sense fronteres: http://-
www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=21
Existeix una recollida de signatures on-line.
Hi podeu accedir des de la següent adreça o
des de la pàgina del comitè de suport:
www.petitiononline.com/lmrabet1/peti-
tion.htm                       Contra-Infos 9/6/03

ESQUERRA DE L'EIXAMPLE/BARCELONA.- A les pro-
víncies de Barcelona, Granada, Guipúscoa,
Lugo, Madrid, Nafarroa i Valladolid es real-
itzà, el dimecres 4 de juny, una vaga de 4
hores a Telefónica. De motius per la movil-
ització no en manquen, en primer lloc no
s'accepta cap segregació d'activitat i/o plan-
tilla. Per ara, CCOO i UGT, ja han signat l'a-
cord per a que la secció d'administratius de
T-Gestiona sigui segregada i des del comité
d'empresa expresen que després vindran les
altres. També es reivindica una negociació
col.lectiva real, ja que en l'actualitat els dos
sindicats abans citats, han creat una taula de
negociació feta sols per a la seva convenièn-
cia, i en general es denúncia el comité d'in-
tercentres de nivell estatal. A Barcelona, a
més, es reclama la retirada de la sanció que
s'ha imposat al president del Comité
d'Empresa de Barcelona, acusat d'enviar
informació a través del correu intern de la
empresa, i per el sobreseiment de tot l'ex-
pedinet disciplinari. 
La vaga a Barcelona 
A Barcelona una manifestació va anar d'una
central de Telefónica a una altra, des de la
central Estel a la de recursos humans, totes

dues a l'Avinguda de Roma. Els i les manifes-
tants, uns 300, van llençar consignes a favor
del treball fixe i contra la precarietat i també
denunciant la segregació. Varies persones
van expresar-se megàfon en mà al final de la
protesta, entre ells un dels manifestants de
Sintel que va participar a la manifestació on
van seguir denunciant la seva situació. Ell
mateix va expresar que segueixen reclamant
la restitució del lloc de treball que els hi van
robar l'any 99 i que volen que s'estableixi una
taula de negociació ja mateix. Va queixar-se
per l'actitut de silenciament o criminal-
ització dels mitjans de premsa que sols
parlen de Sintel quan els interesa, referint-se
a la garrotada que va rebre el primer de maig,
a Madrid, el cap de CCOO. I per últim, va
deixar constància també, de l'assetjament
policíac a que han estat sotmeses les per-
sones que han participat a les protestes de la
plantilla de Sintel arreu de l'estat. 
Es va donar per finalitzada la jornada deix-
ant clar que la reivindicació no s'ha d'aturar
i deixant les portes obertes a una nova
movilització de vaga, aquest cop de 8 hores,
pel proper 18 de juny, on s'intentarà que les
províncies que no han participat s'hi sumin. 

AMENAÇA CONSISTORIAL DE TANCAMENT

Solidaritat urgent 
amb Ca Revolta
VALÈNCIA .- “Ens dirigim a vosaltres, una altra
vegada, per a demanar-vos de nou la soli-
daritat. L’assumpte és que ens han comuni-
cat de forma no oficial, des de l’Ajuntament
de València, que el regidor de l’àrea d’activi-
tats, Alfonso Novo, té damunt de la seua
taula l’ordre de suspensió cautelar de la nos-
tra llicència d'activitat, el que significaria el
tancament de la casa (abans de que es disol-
ga l'actual Consistori, és a dir, abans del ter-
mini d'aquesta setmana). Per tal de fer força,
tots plegats, vos sol·licitem que envieu un
telegrama a l'Ajuntament de València dirigit
a Rita Barberà Nolla, també agrairiem que
fereu comunicats de premsa demanant que
no tanquen Ca Revolta i convocar-vos a
l'acte que farem el dissabte 14 de juny a les
10,45h. (hora que comença el ple) a la porta
de l'Ajuntament de València. Gràcies de nou
per la vostra solidaritat, i si decidiu enviar el
telegrama, per favor, envieu-nos un correu
confirmant-ho per tal de tenir-ne nosaltres
constància.”           www.revolta.org 10/6/03

A LA MANIFESTACIÓ S 'HI SUMEN TREBALLADORS DE SINTEL

4 hores de vaga a Telefónica

Contra-Infos 4/6/03

EL JUDICI ESTÀ PREVIST PEL PROPER 10 DE JULIOL

Judici-farsa per als encausats del 20-J
PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

VAGA DE FAM PER LA CONTINUITAT D’UN SETMANARI INDEPENDENT

Tanquen un setmanari i condemnen el 
director per “atemptar” contra la monarquiaREPRESSIÓ

LE
M



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 Dissabte 14 Diumenge 15 Dilluns 16 Dimarts 17

Setmana absolutament assoleïada. Si apareix algun núvol serà merament decoratiu. 
La calor plenament estiuenca, amb temperatures superiors als 30 graus i xafogor molt intensa. 

CONCENTRACIÓ, DISSABTE 14 DE JUNY 12H A LA PLAÇA SANT JAUME DE BARCELONA

Contra la repressió del G8

LLUITES D’ARREU

Manifestació Antifeixista, 13 de juny a les 19h
Plaça dels Ocellets (Poble Sec, Barcelona) CONVOCA: Maulets

BARCELONA.-  “ACTE 1: Com si recordessim al
incontrovertible Pink Floid amb l'escenografia
d' aquell famós "WALL" de Berlín del 89 que
molts ciutadans europeu varem derribar... El
passat dia 5 de juny, gairebé 1000 persones
varen fer un símil al mig de Plaça Sant Jaume.
NO OBSTANT UNES IMPORTANTS DIFERÈNCIES:
Que aquest feia referència al Mur de
Palestina. Un inmens mur, per no dir mon-
struós; que el govern del neofeixista Ariel
Sharon està construint per tot el nord de
Cisjordania i que contrasta, per l'altra banda,
amb la gran mentida que ens están venent
els mitjans de comunicació i els portaveus
de la Casablanca i el mateix govern israelià
amb el famós "Full de ruta". -Sèrie complexa
de protocols que teòricament pretenen ser
una eina per aconseguir acords de pau entre
israelians i palestins-.
Aquest mur aillarà el 20% dels territoris
ocupats que haurien d'estar controlats per
l'autoritat nacional palestina segons els con-
venis d'Oslo del 1993 i que l'estat israelià evi-
dentment no va respectar.
Aquest mur és un dels simbols més ferotges
de l'actual intifada; una intifada que ja s'ha

cobrat (en lo que va d'any) més de 2800
morts palestins! Morts que no tenen altre
causa que l'ocupació militar israeliana dels
territoris de Gaza i Cisjordania.
El passat dia 5 a Sant Jaume es va construir
una rèplica de cartró d’aquest mur. Ho reit-
ero per tercera vegada perquè ressoni com
ha de ressonar. 500 caixes de cartró van ser
apilades l’una damunt de l'altre, tallant la
plaça al trànsit i mentre, uns quants cente-
nars de persones que havien vingut a l’acte -
o bé se l'havien "trobat" de casualitat- van
anar enganxant roses al costat de les llistes
de palestins morts que hi havien estam-
pades a cada capsa.
ACTE 2: Paralelament a un costat; des d’una
tarima que s’havia instal·lat, l'Esther Serra -
periodista i activista compromesa- va fer
una xerrada introductòria i va presentar a
unes altres persones que també van parlar.
En Ferran Izquierdo, professor, persona
coneguda per les seves visites als territoris
ocupats, activista i escriptor de nombrosos
reportatges (*1) ens va explicar l’autèntic sig-
nificat d'aquest mur, ens va parlar de la nete-
ja ètnica de Palestins, i de l'horror i de l'hor-

ror ...de cada dia als territoris ocupats.
Tanmateix però; va conminar a que tothom
ens animem a anar a Palestina a fer accions
de lluita civil i de protecció del poble
palestí, car son moltes les petites accions
útils -considera- que podem fer els occiden-
tals (malgrat el risc que comporten de veg-
ades) per frenar l'ocupació i despullar als
sionistes (neo feixistes ens els seus actes)
davant d'occident i tota la resta del món.
Gran part del públic assistent va aplaudir i
algunes banderes palestines van onejar quan
l'Ester -altre cop allà amb el micro- instà a
tots a fer "l'acte" de DERRIBACIÓ SIM-
BÒLICA DEL MUR.
ACTE 3 I FINAL: 500 grosses caixes de cartró
blanc van caure. Joliu i juguesca; trànsit
obert de mirades, i fins i tot rialles, entre
amics i amigues i entre desconeguts. En
suma la petita satisfacció d'haver expressat
una cosa de manera ben expressada -i valgui
la redundància-.
Les conferències van deixar pas a la música.
L'acte es va donar doncs per finalitzat.
Tanmateix però (apuntaré ara ociosament)
les caixes eren tantes, que la cosa es va
allargar! I mentres uns recollien i plegaven
cartrons qui escriu es distreia contemplant
com uns nens molt petits, apilaven incon-
scientment (o "conscientment" en la seva
consciència de nens) algunes de les mateixes
caixes que havien caigut feia uns instants.”  

5 HORES DAMUNT DEL MONUMENT DE MACIÀ

Acció a plaça Catalunya en solidaritat amb la rebel·lió zapatista
BARCELONA.- El passat 6 de juny, dia mundial del medi ambient, a les 12 del migdia, un grup de gent del col·lectiu de Solidaritat amb la
Rebel·lió Zapatista, van ocupar el monument a Francesc Macià a la plaça Catalunya, desplegant quatre pancartes amb els lemes: “No al
Desalojo de Montes Azules”, “Globalicemos la Rebeldía”, “Por una paz justa y digna en Chiapas, EZLN” i la reproducció del Guernica de
Picasso. També, es va fer menció a la repressió a Evian contra la cimera del G8. A la una i mitja, un grup de gent, va anar al consolat de
Mèxic per fer entrega al consol de les denuncies contra l’actuació policial a Nuevo Tepeyac i pel possible desallotjament de Montes
Azules. L’acció va durar fins a les set de la tarda. La policia va identificar als participants de l’acció.
PE R MÉS INFORMACIÓ : http://www.pangea.org/ellokal/chiapas    Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista + Contra Infos 10/6/03

ATENES/GRÈCIA .- “La nit del 29 de juny del
2002 a Atenes, un detonador va esclatar a
les mans d’un home, qui, segons les al·lega-
cions de la policia després del seu arrest, és
membre del grup armat ‘17 de novembre’,
l’acció del qual va començar en 1975 (després
de la dictadura) i es va continuar fins 2002.
La conseqüència va ser una sèrie de de-
tencions de persones acusades de partici-
pació en el grup. La policia i els mitjans de
comunicació van proclamar ‘el triomf de la
democràcia contra el terrorisme’. En els me-
sos següents va dominar la histèria conreada
i promocionada pels mitjans. També es va
notar un intent per part de l’Estat de crimi-
nalitzar i penalitzar totes les lluites socials i
cada forma de resistència. El 1 d’octubre, va
tenir lloc a Atenes una manifestació ‘contra
el terrorisme estatal i mediàtic’ on van par-
ticipar 1500 persones (de l’esquerra i anar-
quistes). Els dies següents, membres de la
policia secreta van realitzar desenes d’inter-
pel·lacions a l’Administració General de la
Policia. La gent va ser arrestada no només
fora de les okupes i centre socials sinó tam-
bé fora de la seva pròpia casa o lloc de tre-
ball. L’objectiu de la policia era aterroritzar a
tothom que resisteix. Les persones acusades
de ‘participació en el grup terrorista 17 de

novembre’, després de ser ja jutjades culpa-
bles -abans del seu judici- per la policia i els
mitjans, van ser empresonades, sota proced-
iment de sumari, en les noves -per a les
dades gregues- ‘cel·les de règim de detenció
especial’. Els i les detinguts/des no estan
considerats com presos polítics, sinó com a
criminals i al mateix temps no els conce-
deixen els mateixos drets que a la resta dels
detinguts. La comunicació amb els seus ad-
vocats és mínima, per aquest motiu la pre-
paració de la seva defensa és gairebé impos-
sible; el règim de la seva detenció és el d’aïl-
lament absolut a part de les 1-2 hores que
surten al pati en grups de 2 o 3 persones; el
pati té parets metàl·liques molt altes i està
cobert amb barres perquè no puguin veure
res. Aggeliki Sotiropoulou, un dels detinguts
que va començar una vaga de fam fa 2 set-
manes, diu que estan vivint en una presó din-
tre de la presó i que ‘aquestes són les cel·les
blanques de la democràcia’. ‘La democràcia
no pren venjança, la democràcia no tortura,
la democràcia no controla’, significa tancar
els ulls i tapar les oïdes. Aquesta demo-
cràcia, tacada de sang, que participa amb les
seves tropes i operacions militars en les mas-
sacres i pillatges de societats senceres, aque-
sta democràcia dels centenars de refugiats i

immigrants matats per les mines en les seves
fronteres i ofegats en el mar, aquesta demo-
cràcia dels accidents laborals, ens demana
denunciar a la (contra) violència política o
social (sigui impulsada u organitzada, sigui
individual o col·lectiva, sigui armada o no)
com alguna cosa absurda i deixar a ella ma-
teixa la possibilitat exclusiva d’exercir violèn-
cia. Per això, la democràcia del terrror amb
les seves càmeres, les patrulles, les lleis racis-
tes i les expulsions, les lleis antiterroristes i
les presons de màxima seguretat ens crida a
unir-nos a la ‘lluita contra el terrorisme’, és a
dir a la penalització de cada forma de resis-
tència social. La presidència grega en la UE
durant el primer semestre del 2003 i la festa
capitalista dels jocs olímpics del 2004, im-
posen l’eliminació de cada veu contrària a
aquestes qüestions de ‘orgull nacional’ i l’a-
bolició de cada ‘factor que podria amenaçar
l’ordre i la seguretat social’. Ni a aquesta de-
mocràcia, ni a cap altra, no li donarem  res.
Perquè som amb tots i totes les que no incli-
nen el cap i es queden insubmissos. Perquè
estem al costat de tots ells que no consid-
eren absurda i criminal a la violència política
i social. Perquè continuarem cridant i lluitant
als carrers i fora de tot tipus de presons,
‘especials’ o ‘normals’.”    Anónim@ 10/6/03

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

EL MUR DE PALESTINA EN TRES ACTES

Jornada internacional pel 36è aniversari de
l’ocupació israeliana dels territoris palestins

Carta rebuda a la redacció 9/6/03

GRÈCIA ABANS DE LA CIMERA DE SALÒNICA

Sobre les ‘cel·les blanques’ o el 
règim de detenció especial a Grècia

1er aniversari de Salvem l'Empordà!
***Projeccions, exposicions, festa major de Salvem l'Empordà***

Entre el 9 i el 14 de juny a Figueres (Alt Empordà)
MÉS INFO A: WWW.SALVEM-EMPORDA.ORG

Manifestació contra el racisme 14 de juny 
18h. plaça Vella de Terrassa, Renfe o FFGG 


