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LA CIMERA DEL G-8 A EVIAN

ACCIÓ AL CONSULAT SUÍS DAVANT LA REPRESSIÓ DE LA CIMERA D’EVIAN

Més de 110 hores penjats al consulat
suís per lluitar contra la impunitat

Al carrer la gent es concentra amb paradeta informativa i torns de dia i de nit.

Més de 110 hores penjats a 37 metres
d’alçada, i el govern suís ignora
totalment les exigències presen-
tades. Des del divendres 13 de juny a
les 10:30h del matí, dos membres de
l’assemblea de suport als afectats
per la repressió del pont d’Aubonne
(Suïssa) -durant la cimera del G8 a
Evian- són penjats a l’edifici Trade,
lloc on té la seu el consulat de l’es-
tat helvètic a Barcelona. 

BARCELONA.- L’acció va començar el divendres
al matí, quan paral·lelament varen ocupar la
sala d’espera del consulat suís una desena de
persones i un parell més es penjaven de la
façana de vidre negre de l’edifici, a la desena
planta. Les persones tancades a la seu con-
sular van presentar 3 exigències per tal que
aquestes fossin traslladades al govern fede-
ral de Berna. Aquestes es concretaven en:
l’acceptació d’una comissió independent
d’advocats que paral·lelament a la informa-
ció oficial del govern suís realitzés una
investigació que esclarís les responsabilitats
policials i sobretot polítiques dels fets
repressius produïts en territori suís durant la
cimera del G8 a la ciutat francesa d’Evian. 
També s’exigia que les institucions suïsses
paguessin totes les despeses mèdiques i judi-
cials derivades de l’actuació de la seva policia
en el cas de Martin Shaw, a qui varen tallar la

corda de la que penjava al pont d’Aubonne
durant una acció de bloqueig de les delega-
cions del G8 que es dirigien cap a Evian. 
Tanmateix també es reclama que es retirin
les causes penals obertes contra manifes-
tants que protestaven a Anemasse, Ginebra i
Lausanne durant la cimera, arran de les de-
tencions massives per impedir les protestes. 
El cònsul va traslladar al Departament Federal
d’Afers Estrangers de la Confederació Hel-
vètica les demandes, i aquest va respondre
negativament, tot dient que hi havia una

investigació oberta que aclariria els fets i que
en el seu moment processal oportú es donar-
ia resposta. Davant d’aquesta negativa l’acció
d’ocupació de la seu consular va continuar i la
nit de divendres el cònsul va ordenar que la
policia desallotgés a la desena de persones
tancades després de tallar les cadenes que els
lligaven a les cadires de la sala d’espera del
consulat. Les dues persones penjades contin-
uen penjades a partir d’aleshores durant més
de 110 hores amb símptomes evidents de
cansament i fatiga.         Contra-Infos 17/6/03

L’edifici Trade, en ple cor financer de Bcn fa cinc dies que manté la protesta a la façana.

Extenent l’acció dins i
fora de la seu consular
BARCELONA.- Davant del silenci i la passivitat
que han expressat les autoritats suïsses, el
grup de suport als joves penjats a l’edifici
del consulat han fet una crida a extendre la
protesta per generar pressió i aconseguir
les exigències presentades. 
Demanen que es truqui al telèfon del con-
sulat 934090650 per denunciar la seva acti-
tud. També es poden enviar faxos al
934906598 o mails a l’adreça de correu
vertretung@bar.rep.admin.ch. 
Durant tot el dia a més es manté la con-
centració de suport que facilita també psi-
cològicament les dures hores que estan
passant els companys penjats de la façana.
A les 8 del vespre es convoca tots els dies
perquè la gent es concentri i es convida a
quedar-se a fer guàrdies durant la nit. 

Martin Shaw és
operat a Suïssa 
per segona vegada
del tormell dret 
LAUSANA /SUÏSSA.- El 17 de juny al matí, l’elec-
tricista de Barcelona, Martin Shaw, que va ser
ferit greu quan un policia li va tallar la corda
durant l’acció del pont d’Aubonne ha tornat a
ser operat del tormell dret. L’intervenció
mèdica ha estat satisfactòria. Recordem que
ja va entrar a quiròfan ara fa dues setmanes,
hores després de l’intent d’homicidi policial.
Aleshores les operacions varen ser tres, una a
dues vertèbres, l’altre a la pelvis i la tercera
als tormells, quedant ingressat a la Unitat de
Vigilància Intensiva amb sedació durant 10
dies. Ara ja es troba més estabilitzat, a una
habitació sense observació especial de l’hos-
pital Chuv de Lausana. Contra-Infos 17/6/03

EL PANTÀ D’ITOITZ S’IMPOSA PER LA FORÇA

ITOITZ/NAFARROA.- Aquest dilluns dia 16, a les
9h del matí ha comparegut la Guàrdia Civil al
poble d’Itoitz, tallant els accessos al mateix.
La Policia Foral vigila des d’aleshores la peti-
ta carretera d’accés a la localitat sense dei-
xar passar a la gent que, cada vegada més,
s’apropa per a solidaritzar-se amb els/les
habitants del poble. Després d’arribar a
Itoitz, els agents de la Guàrdia Civil van
donar un termini de dues hores, per a aban-
donar la localitat. Diversos habitants i per-
sones del col·lectiu Solidari@s amb Itoitz es
troben resistint, en dues cases del poble,
ancorades a les parets. Durant tot el dia vam
assistir a un desallotjament incontrolat. En
molts moments s’ha posat en risc la integri-
tat de les persones que resistien dintre de
les cases. Aquestes persones resistien passi-
vament amb diversos mètodes en un acte de
“desobediència civil, per a defensar al poble
de Itoitz i impedir el seu desallotjament i
posterior demolició” com elles mateixes han
informat. Moltes es troben en una posició
extremadament perillosa i tenen un braç
encadenat internament a un tub que forma
part de l’estructura defensiva de la porta
d’entrada a la casa. No poden desencadenar-
se per voluntat pròpia i estan enganxades a
la porta, formant un tot únic. Cap a les 12h
del migdia, una excavadora de grans dimen-
sions es va dirigir per la part del darrere cap
a una de les cases on estan situades un gran
nombre de persones del nostre col·lectiu,
efectuant una acció de resistència enfront
del desallotjament. Pel que sembla la màqui-
na ha desistit en l’intent d’enderrocar la casa
gràcies als crits dels i les tancats. En una de
les cases habitades han enderrocat la porta i

han ordenat als veïns i veïnes que la desa-
llotgin. En una altra de les cases habitades, el
grup especial d’antiavalots de la Policia foral
ha col·locat una furgoneta i després de pu-
jar-se a ella, han començat a colpejar una
finestra per a entrar per ella. D’altra banda
valent-se de maces i motoserres, han inten-
tat entrar en una tercera casa en la qual
també hi ha gent resistint. El Govern de
Navarra no ha acceptat cap tipus d’interven-
ció i està posant en greu risc les vides de les
persones que estan resistint. Fins el moment
el balanç del desallotjament és de 31 per-
sones detingudes i un nombre indeterminat
de persones dintre resistint. Encara hi ha
persones que han de passar a declarar men-
tre unes altres han estat posades en llibertat
amb una citació de judici per a aquest pròx-
im dijous dia 19. A la gent que es troba re-
sistint en l’interior de les cases se li ha llevat
l’aigua i el menjar amb que contaven per a
passar diversos dies. Un nombre indetermi-
nat de Solidari@s segueixen amagats i ama-
gades, alguns d’ells en una espècie de búnker,
en el qual estarien encadenats/des i units/-
des a blocs de ciment. Les parets de la càme-
ra i l’interior contenen materials combusti-
bles, pel que qualsevol mètode per a inten-
tar treure a les persones tancades produiria
la combustió i expulsió de gasos tòxics du-
rant un temps perllongat, el que ocasionaria
la seva mort sobtada. Encara no han pogut
treure a aquestes persones, el que ha dut a la
paralització de les obres. Per tot això el judi-
ci ràpid que estava preparat per a aquesta
setmana ha estat suspès fins nou avís, segons
se’ls va informar als/les detinguts ahir. 

Contra-Infos 17/6/03

Assalt  d’Itoitz
S’encadenen i s’encofren a l’interior d’una de les cases paralitzant l’enderroc.

Ja s’han produït 31 detencions mentre la zona continua acordonada.



ANTIFEIXISME La seguretat del pantà sota sospita
ITOITZ/NAFARROA.- Cal recordar que la passada setmana la Coordinadora de Itoitz va desestimar la
valoració de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre sobre la falta de riscos que comporta l’ompli -
ment del pantà. La coordinadora de Itoitz va fer públic un comunicat, segons el qual de nou asse -
guren que és totalment fals que aquesta presa sigui segura. Una de les raons que ho evidencia és
que sembla ser que els terrenys del costat esquerre del pantà es mouen ja des d’abans de
començar a embassar l’aigua. Els terrenys de les presa auxiliar també deuen ser prou inestables
com perquè es produeixin lliscaments. Van destacar també que l’embassament no té possibilitat
alguna de control una vegada tancats els dos túnels de desviament del riu Irati, máxime si ocorre,
com va ocórrer , que els desguassos del fons d’aquesta presa en la cota 510 es tanquen i no fun -
cionen correctament, que no tenen suficient capacitat per a desguassar el riu en una crescuda
habitual, i que ja existeix una esquerda important en la presa. Els responsables de la confederació
hidrològica de l’Ebre i el responsable d’obres de l’embassament asseguren que aquesta presa és
completament segura. En cas que es produeixi algun accident farem responsable del mateix a: 
- Sr. Repta i Sr. Alvaro Miranda com representants legals del Govern de Navarra. 
- Govern de Navarra en el seu conjunt. 
- Govern espanyol. 
- Els Jutges que no van parar les obres quan devien. 
- Els cossos policials i militars que intervinguin en el desallotjament i demolició. 
- Els/les treballadors i altres entitats que col·laborin en el desallotjament. 
Els nostres avantpassats han estat trets de les seves tombes i traslladats, les nostres cases ender -
rocades, segueixen destruint-ho tot i volen que ho acceptem sense immutar-nos, sense dir ni fer
res. Mentre el benestar d’unes persones i regions depengui del malestar d’altres persones i regions,
no hi haurà autentica pau i prosperitat en el món. Això ni és desenvolupament ni riquesa, d’això
se’n diu desigualtats i injustícia i a la llarga té un preu per a la societat que accepta aquestes qual-
itats com a base per al seu desenvolupament. Itoitz és la pedra angular del P.H.N., i també és el ref -
erent més audaç de la lluita contra les imposicions de l’administració. El Pantà de Itoitz està deix -
ant al seu pas un llarg número d’injustícies, de mentides, de lleis incomplides, d’enganys, de
paranys... però tot algun dia serà exposat davant la societat per a ser jutjat. Nosaltres avui aquí
volem cridar el nostre NO mes gran i quan ens quedem sense veu, els nostres cossos cridaran NO
fins quedar-nos esgotats/des.
NO AL PANTÀ NO AL DESALLOTJAMENT NO ALS ENDERROCAMENTS DELS POBLES, SI ALS
POBLES SI A LA SEGURETAT DE LES NOSTRES VIDES SI A LA DEMOLICIÓ DE LA PRESA DE ITOIZ 

PER A + INFO: sositoiz.com, euskalherriaindymedia.org 
Coordinadora per Itoitz + Solidari@s amb Itoitz + Contra-Infos 17/6/03

Un policia atura suaument un dels nazis amb bat de bèisbol que agredia un manifestant.

L’ATAC ES PRODUÍ DESPRÉS D’UN PRÈVIA AMENAÇA A INTERNET

Artefacte incendiari contra el
centre social autogestionat Can Vies
SANTS/BARCELONA.- “El passat divendres 13 de
juny, aproximadament a les 3h de la matina-
da, es tornà a repetir un fet que per desgra-
cia comença a ser massa habitual en aquest
centre social, i en d’altres locals del barri.
Uns desconeguts tiraren un artefacte incen-
diari a l’entrada del local, sense que arribés a
crear desperfectes de gran importància, grà-
cies a la ràpida resposta de la gent que en
aquell mateix moment és trobava dins, que
sufocaren l’incendi amb un extintor.
A part del perill que suposen aquests atacs
de per si, caldria afegir la intencionalitat amb
que es va realitzar aquesta l’agressió, total-
ment premeditada, sabent que es trobava
gent a l’interior del centre social i sense con-
tar que els danys haguessin pogut afectar a
d’altres veïns i veïnes del carrer, que es des-
pertaren i passaren moments d’angoixa i
nerviosisme juntament amb la gent que es
trobava a dins del centre social. Tot això suc-
ceeix un dia després  de que sortissin a inter-

net, al forum de l’organització España 2000
(plataforma aglutinadora de l’ultra dreta
espanyolista), unes declaracions amenaça-
dores, aparescudes el 12/6/03 a les 12:35 que
textualment deien: “Atención camaradas
estamos juntando patriotas con cojones dis-
puestos a defender nuestra dignidad. El
viernes de madrugada el barrio de Sants
(BCN) arderá, y con él más de un guarro”
Aquests fets posen en evidència l’existència
de grups d’extrema dreta organitzats que
actuen violenta i impunement, molts cops
amb la complicitat de les “forces de segure-
tat” com ho feien anys enrere i ho seguiran
fent. Davant tot això, només ens queda
seguir lluitant d’una forma activa i constant
contra tot allò que significa el feixisme i el
poder en general.
NI UN, NI MIL ATACS COM AQUESTS PODRAN
ATURAR LES NOSTRES ÀNSIES DE LLIBERTAT
ARA I SEMPRE LLUITA ANTIFEIXISTA!!!”

Assemblea de Can Vies 17/6/03

L’ACTE ACABA AMB ENFRONTAMENTS ENTRE ELS MANIFESTANTS I PERSONES DEL LOCAL

Cercavila al Poble Sec contra l’obertura
d’un local de “Democracia Nacional”
POBLE SE C/BARCELONA .- “El passat divendres dia 13 de juny per la tarda, el col.lectiu Maulets
havia convovat un cercavila pel barri per explicar al veïnat que el partit ultradretà espany-
olista Democracia Nacional ha obert un local al carrer Nou de la Rambla. Durant el cercav-
ila es van repartint octavetes informatives sobre les diferents activitats d’aquest partit i de
la seva ideologia. La manifestació havia d’acabar davant del local, on s’havia de llegir un
comunicat i penjar una pancarta. A l’arribar a la seu, un grup de persones amb ampolles i pals
esperaven a la gent del cercavila, als que, després de crits creuats, van començar a agredir.
Els convocants van desconvocar l’acte, mentre altre gent de la manifestació va respondre a
l’atac. Els enfrontaments van durar uns minuts, i van acabar amb el resultat de diverses per-
sones amb ferides lleus dels dos sectors.”                                                 Antifeixista 17/6/03 

Acció simbòlica contra la guerra 
i per la difusió de l’objecció fiscal
BARCELONA .- “Dissabte dia 14 al matí, davant d’Hisenda i com cada any vàrem mostrar el nos-
tre rebuig a la despessa que l’estat espanyol destina a mantenir l’estructura militar. L’acció
va consistir en “retornar” els guanys de les inversions militaristes i els resultats finals dels
conflictes militars. Aquest any l’estat espanyol dedicarà 40 milions d’euros diaris a despes-
sa militar, a comprar armament, a pagar a mercenaris, a animar i propagar les guerres que
convinguin al poder, a l’econòmic es clar. Aquests són el beneficis de les seves inversions:
mort, destrucció, control de països, regions i pobles que poden donar un bon rendiment
econòmic. Les excuses cada cop calen menys, l’important són els diners i l’economia.
Desprès vàrem entrar a Hisenda a fer una entrega col·lectiva de declaracions amb objecció
fiscal a la despesa militar. Amb aquesta acció hem volgut transmetre que amb els nostres
impostos, es mantenen els exèrcits que provoquen guerres, desplaçaments, destrucció i
morts i que ens neguem a pagar impostos que alimentin tota l’estructura militar. Reclamem
que la despessa militar es tradueixi en despessa social!. Si no vols la guerra no la paguis.”

Assemblea d’objecció fiscal + Assemblea Antimilitarista de Catalunya 17/6/03

“Salvem les
Valls” no farà 
el concert 
de Lluís Llach 
GIRONA.- Salvem les Valls, la coordi-
nadora que s’oposa a la construcció
de l’eix Vic-Olot per Bracons, ha
decidit no fer el concert del can-
tautor Lluís Llach que tenia previst
organitzar el proper 6 de juliol a
Olot. El concert havia de servir per
sufragar les despeses del con-
tenciós administratiu presentat per
aquesta entitat contra el projecte
de construcció del túnel de
Bracons. “El poc temps que tenim i
l’acumulació de feina relacionada
amb el contenciós, ens obliga a pri-
oritzar altres coses” informa el
col·lectiu a través d’un comunicat.  

Intra-AC + Contra-Infos 11/6/03 

MUNTATGE CONTRA EL PCR RECONSTITUÏT

Comença el judici 
contra els “7 de Paris”
ESTAT ESPANYOL.- “El dia 12 de juny va començar a
Paris el judici contra cinc militants del P.C.E. (r) i
dos activistes del G.R.A.P.O. Des dels grups de
suport a aquests encausats s’ha denunciat l’intent
del govern francés, recolzat i animat pel govern
espanyol, de montatge per intentar unir el partit
polític amb l’organització armada. També des dels
grups de suport es valora molt positivament la
campanya solidària que s’ha engegat contra la cel-
ebració d’aquest judici. Aquesta ha aplegat a més
de cent persones de diferents llocs, com turcs, ital-
ians, francesos, espanyols, gallecs, catalans i vas-
cos. Informen que faran difusió de les noves cam-
panyes en funció de l’evolució del judici, encara
que comenten que la condemna ja està dictada
abans que el judici comenci.”          AFAPP 16/6/03

CRIMINALITZACIÓ

BARCELONA.-  El secretari general de la ultra-
dretana Plataforma per Catalunya (PxC),
Rafael Rabassa, ha abandonat el partit
perquè assegura que el president, Josep
Anglada, no admet “cap tipus de democrà-
cia” en la formació. A més, ha dit que An-
glada tampoc admet propostes electorals
que no estiguin relacionades amb la immi-
gració. En aquest sentit, ha reconegut que la
Plataforma per Catalunya ha utilitzat de
manera “oportunista” el tema de la immigra-
ció. El número 2 de la Plataforma per Cata-
lunya ha optat per abandonar-la després
d’haver-se adonat que “en el si del partit és
impossible debatre o qüestionar qualsevol
tema”, perquè el president “no admet cap
tipus de democràcia en la cúpula de la
plataforma”. Rabassa ha qualificat d’opor-
tunista Anglada i l’ha acusat de conduir el
partit de manera personalista i impedint

“qualsevol intent de democràcia interna”, fet
que, segons ha dit, provocarà que dimiteixen
“tard o d’hora” els quatre regidors de la
Plataforma, una cop s’adonin d’aquesta
“situació dictatorial”. El fins ara secretari
general de la formació xenòfoba ha explicat
també que, quan va proposar a Anglada
elaborar un programa electoral “seriós” que
abordés altres qüestions al marge de la
immigració, el president li va “tallar les ales”.
En aquest sentit, ha reconegut que el líder
de la Plataforma per Catalunya ha utilitzat
de forma “oportunista” el tema de la immi-
gració, tot i que, segons ha dit, també són
responsables de la demagògia d’Anglada
altres forces polítiques, pel seu silenci.
L’exsecretari general ha advertit que els
comptes del partit són “més aviat opacs” i
només els coneix el president.

Contra-Infos 17/6/03

AL.LEGA QUE EL PARTIT NO ÉS DEMOCRÀTIC

Dimiteix el número 2 de 
la Plataforma per Catalunya

ANTIMILITARISME



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Dilluns 23 Dimarts 24

Tempestes que refrescaran l’ambient durant la nit de dimarts a dimecres. Augment de les 
temperatures a partir de dijous. Les pluges tornaran diumenge a la tarda amb ambient força núvol.

TOTS ELS DIES DAVANT DEL CONSULAT SUÍS A BARCELONA, GRAN VIA CARLES III 94, A LES 20H

Concentració de suport i sopar

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Gimcana Queer a BCN
divendres 21, 12h Ateneu del Xino

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

Jornada suport ex-presos de Torà
21 de juny, 16:30 a Castellserà

Càrrega de la
Guàrdia Urbana 
al cor de Gràcia

GRÀCIA .- Tot va començar després del con-
cert de Patum al Centre Artesà Tradicio-
narius de Gràcia. Com és usual als darrers
anys, després del concert els joves es con-
centren a la plaça del Sol del barri per fer
un ball de Patum. Tots els anys la Guàrdia
Urbana pregunta per permisos però mai
havia passat res, donat que el ball acabava
aviat. Aquest any, però, la cosa va ser prou
diferent. La gent que es va quedar a la plaça
per la nit es va trobar con als volts de les
tres de la matinada, la plaça s’omplia d’una
dotació gran d’antiavalots de la Guàrdia
Urbana que els va forçar a a marxar. Mentre
la gent anava marxant, i sense avís ni motiu
aparent, els agents van començar a carregar
a cops de porra contra la gent, que va fugir
corrents, mentre sentien que els agents
deien “Catalanes de mierda, iros de aquí”;
les úniques persones que no van poder
marxar van ser les que van quedar ferides,
dues o tres, pels cops dels agents.

Contra-Infos 16/6/03

VALÈNCIA .- El passat dimecres dia 11 de juny va quedar en lliber-
tat sota fiança de 2000 euros el jove empresonat el passat dia
28 d’abril pels fets del carnaval de Benimaclet que va ser
detingut per agents de paisà dos mesos després dels fets.
Després d’haver passat per diferents rodes de reconeixement per
videoconferència, la jutge d’instrucció ha decidit acabar amb la
presó preventiva que havia decretat. Cal esperrar ara a que les
denúncies que van ser presentades contra el jove pels aldarulls
que van succeir al febrer per part de la policia i també les denún-
cies que es van presentar per part de diferents assintents al car-
naval per la brutalitat de la seva actuació, que va acabar amb més
de 50 joves agredits, per haver usat a part dels joves retinguts
com a escuts humans contra els objectes que els tiraven i per
haver realitzat amenaces amb pistola i efectuar més de deu trets
a l’aire; tot això sense fer cap advertència de la seva actuació.

Contra-Infos 17/6/03  

ÚNIC LOCAL SOCIAL AUTOGESTIONAT A COMPOSTELA

Després de 12 anys la Casa
Encantada ha estat desallotjada
SANTIAGO DE COMPOSTELA /GALIZA.- ”Després de dies de reunió, treball i
acampada, la Casa Encantada va ser desallotjada aquest dimarts 17 de
juny pel matí. La decisió de l’assemblea va ser no oposar resistència
puntual durant el desallotjament i es per això que aquest ha finalitzat
sense cap incident. Segons l’assemblea, la resistència sorgirà en formes
i moments menys previsibles i d’aquí poc hi haurà una altra Casa
Encantada. En els últims anys, Santiago de Compostela ha anat cam-
viant, de ser una ciutat popular i espontània a ser la patètica absurdi-
tat de l’explotació turística i especulació urbana a mans dels seus gov-
ernants, i les 16 asociacions que queden al carrer no entren als plans
privats d’aquests anomenats demòcrates que ara tindràn un problema
més donat que la casa ni s’ha rendit ni s’ha acabat. En endavant,
veurem si son capaços de bregar amb allò que se’ls està venint a sobre;
el temps de plorar arribarà per tothom. AÚPA LA CASA ENCANTADA!
REUBICACIÓ JA!!” Assemblea Casa Encantada 17/6/03

Camperol colombià detingut a Bolívia
LA PAZ/BOLÍVIA.- En Francisco Cortes (Pacho) es trobava a la ciutat
de La Paz ( Bolivia) convidat per organitzacions socials d’aquest
país, per compartir experiències sobre els moviments camperols
d’América. El dia 10 d’abril, després de uns quants dies de segui-
ment, la policia d’inteligència va entrar a l’habitatge cap a les 7.00
h del matí, detenint en calcotets al Pacho i dos dirigents més. La
premsa, ha estat part del muntatge policial esbombant la noticia
de la detenció “d’un membre actiu de les FARC que ensinistrava
organitzacions camperoles en la fabricació d’explosius”. Des
d’aquell moment, en Pacho es troba detingut al Penal de Máxima
Seguretat de Chonchocoro. La seva situació de salut s’está com-
plicant, tenint en compte que el Penal es troba aïllat a 4.000
metres sobre el nivell del mar. El grup de suport amb el Pacho está
recollint signatures per exigir l’inmediat alliberament, les quals
serán entregades als Consulat de Bolivia i Colombia el proper
dijous a les 12h, Plaça Francesc Macià.             Contra-Infos 17/6/03

REPRESSIÓ A LES VIVENDES OKUPADES

Judici contra els pisos 
okupats d’Ali Bei 102
EIXAMPLE/BARCELONA.-  “Al novembre 02, vam okupar alguns pisos en
un blok, c/ Ali Bei 102. La finca està afectada per un pla urbanístic
que preveu nous equipaments, però l’ajuntament no l’ha expropriat
encara perquè no ha aprovat cap projecte. A l’espera d’aquesta
decisió, els propietaris no van tornar a llogar els pisos buits, deixant-
los sense ús social, per això els hem omplert de vida, compartint el
blok amb els últims inquilins . Però ens vam enfrontar ja a un judici
pel civil que demostra que la justícia és una farsa. La jutgesa Martin
Garcia es mostra clarament a favor dels propetaris, ja abans del judi-
ci: ens obliga a pagar una quantitat de més de 35.000 lerdos per a
poder defensar-nos i denega a cadascú/na dels identificats/des el
dret a tenir advocat/da propri/a, assignant a tots i totes la mateixa.
Així que ni sabem si podrem defensar-nos en el judici que es farà
aquest dijous 19 de juny a les 10:00h al Jutjat Primera Instància nº 13,
Via Layetana, 8-10. Continuarem resistint.”

Els i les Okupants 17/6/03

LE
M

REPRESSIÓ I IMPUNITAT

RODES DE RECONEIXEMENT NEGATIVES

Queda en llibertat sota fiança 
el jove empresonat pels fets 
del carnaval de Benimaclet
Després de 40 dies en presó preventiva 
la jutge demana una fiança de 2000 euros.

LLUITES D’ARREU


