
SALÒNICA/GRÈCIA.- La cimera de Salònica s’ha
convertit, com era previsible, en un nou
escenari repressiu orquestrat pels ministeris
de l’interior i desfermat amb la violència i la
intimidació de més de 17.000 policies gregs,
així com amb la col·laboració de la Europol i
les brigades d’informació policials de tota
Europa, incloent-hi les de l’Estat espanyol. 
Tal i com va succeir a la passada cimera d’E-
vian, s’ha normalitzat la gestació d’un estat
de terror generalitzat contra la població que

protesta davant les cimeres de caps d’Estat i
el model capitalista que representen i
imposen a les seves societats. 
L’arribada dels caps d’Estat i la repressió
El divendres arribaven a la ciutat de Salò-
nica, a la regió continental de Grècia, els pri-
mers ministres, presidents, caps d’estat i
ministres dels 15 estats de la UE i dels 10 que
properament hi formaran part. Però la
trobada va ser traslladada a 150 quilòmetres
del casc urbà de la capital, per aconseguir

així un aïllament i fortificació davant de les
protestes d’organitzacions gregues i de mil-
ers de persones arribades d’arreu d’Europa. 
Però la violència institucional no va estalviar
mitjans. Milers de policies realitzaven con-
trols a carreteres i forficaven el centre de
Salònica, amb l’utilització ímpune de gasos,
porres i duríssimes càrregues. 
Bloqueig a la zona roja de Porto Carrás
Els bloquejos del divendres 20 al matí es
varen apropar a pocs quilòmetres del punt
de reunió dels “capos” europeus. Milers de
persones arribades amb desenes d’autocars
varen intentar trencar els cordons i els murs
de ciment fortificats al voltant de la cimera.
L’enfrontament va ser amb pedres i còctels
molotov contra pots de fum, bales de fo-
geig, bombes de so, pilotes de fragmentació,
etc... Una cinquantena de persones varen
caure per un terraplè empeses per les càr-
regues policials, on es varen produir desenes
de ferits i ferides. L’endemà durant la mani-
festació a Salònica que va reunir desenes de
milers de persones, la batalla campal va con-
tinuar, i es va centrar sobretot als voltants
del campus universitari, que havia estat ocu-
pat pels estudiants setmanes abans de l’inici
de la cimera. Milers de resistents varen
soportar l’atac policial amb el llançament de
còctels molotovs i els objectes que podien
aconseguir al campus. Una noia grega va
quedar ferida greu a la cama per l’actuació
policial, tot i que no es pot confirmar el
rumor d’una possible amputació de l’ex-
tremitat. Desenes de persones van resultar
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Mayor Oreja torna a amenaçar amb suspendre l’autonomia a Euskadi. Els “Think Tanks” del PP es proposen generar un “camí sense retorn” a Euskadi durant la propera tardor.
LA REPRESSIÓS’IMPOSA A SALÒNICA

Antiavalots grecs als carrers de Salònica dissabte a la tarda. 

UN NOI DE BURGOS ENTRE ELS POSSIBLES RECLOSOS PROVISIONALMENT

Diversos empresonaments després de 
la cimera de la Unió Europea a Salònica 
Duríssimes batalles amb 80 detencions i desenes de ferits, alguns de gravetat.

ferides, o fins i tot, centenars, ja que la xifra
és molt difícil d’evaluar a una situació d’ex-
cepcionalitat, on moltes persones han estat
detingudes quan volien ser ateses als hospi-
tals de Salònica. 
Campanya de persecució 
i empresonaments provisionals
Prop d’una vuitantena de persones varen ser
detingudes durant la cimera, 28 d’elles pro-
cessades penalment, i amb una vista judicial
ràpida que va decidir el dia 24 a la tarda la
continuitat, o no, en presó provisional d’a -
questes. La decisió judicial es va prendre
enmig d’un marc de persecució mediàtica
orquestrada des de les mateixes fonts poli-
cials. El periòdic greg, Eleceodeotipia,
remarcava en els seus titulars: “...anarquista
basc buscat internacionalment...”, referint-se
al jove de Burgos detingut abans d’ahir. 
Aquest context ha provocat un increment
de les acusacions fiscals, arribant a utilitzar
tipus penals de terrorisme, generant el
decret de la presó preventiva de 18 mesos i
amenaçant amb condemnes de més de 10
anys de presó. L’altre detingut de l’Estat es-
panyol, de Madrid, quedarà en llibertat du-
rant les properes hores, després de patir pa-
llisses i l’arrencada del cuir cabellut. 
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8 DIES A 40 METRES D’ALÇADA . ACCIÓ A L’HOTEL SUÍS

Després de 175 hores i la passivitat
suïssa es despengen del consulat
Lluita contra la impunitat policial durant la cimera d’Evian.
BARCELONA.- La anterior cimera dels capi-
tostos mundials, també va finalitzar amb un
tràgic balanç. Dos militants greument ferits
per l’impunitat policial als carrers de
Lausanne i Ginebra. A Barcelona es va donar
resposta a aquesta impunitat amb una acció
de 8 dies al consulat suís de la ciutat. Dues
persones varen estar més de 175 hores pen-
jats a prop de 40 metres del terre per
denunciar l’actuació del govern helvètic en
col·laboració amb els països del G-8, per
impedir i atemorir les protestes davant de la
trobada dels dirigents del neoliberalisme a
Evian. El passat divendres a la tarda i després
de persistents intents de diàleg amb el còn-
sul, les dues persones penjades conjunta-
ment amb la cinquantena que feien torns al
carrer per donar-los suport varen decidir
donar per finalitzada aquesta protesta,
veient clarament el menyspreu cap a la dig-

nitat humana que varen expressar les autori-
tats de Suïssa. El dia anterior, ja s’havia real-
itzat una acció simbòlica per extendre el
missatge de rebuig a l’actitud de l’adminis-
tració suïssa, va consistir en l’ocupació del
hall de l’hotel suís de la plaça Jaume I de
Barcelona. Una vintena de persones vestides
amb monos verds varen tombar-se al terra
amb una corda a la cintura, mentre expli-
caven a clients i directius de l’hotel la
indigna postura del cònsul suïs respecte les
exigències plantejades. Però la protesta no
acaba aquí, es continuarà presionant el gov-
ern helvètic perquè dongui resposta a les
exigències plantejades al voltant dels drets
més bàsics de Martin Shaw i de totes les
persones que varen veure coartades les
seves llibertats d’expressió, manifestació i
circulació durant la cimera del G8. 
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SANTS/BARCELONA .- La idea de fer un Encon-
tre d’entitats, associacions, centres socials i
col·lectius sorgí de la necessitat de crear una
xarxa de les diverses lluites que es porten a
terme a casa nostra. Aquest cop, l’Encontre
s’organitzà en un sol dia, diumenge 22, en
forma de fira, de manera que diferents
col·lectius van poder mostrar la seva feina
cotidiania a les paradetes col·locades a
davant de les Cotxeres de Sants. Això va
facilitar la coneixença dels projectes mutus

entre les diverses entitats i col·lectius, així
com la comunicació personal entre les per-
sones que van assistir-hi. Aquest apropa-
ment es va fer encara més evident durant les
taules rodones que, cap a les 12 del migdia,
van començar de manera simultània. Se’n
van fer set: comunicació popular, urbanisme,
territori i habitatge, antirrepressiva, munici-
palisme, cultura popular i festes, solidaritat i
feminisme. De totes elles la gent en va sortir
satisfeta, ja que l’objectiu era posar en comú

els projectes i intentar articular una xarxa
d’acció o relació conjunta. Després de les
taules rodones, la jornada va continuar amb
un dinar popular, i més tard, cap a les cinc,
començava una xerrada-debat sobre com
treballar en xarxa i organitzar les diverses
lluites per la transformació social. La jorna-
da, intensa i fructífera, va acabar amb un ac-
te de cloenda i l’actuació dels Pirat’s Sound
Sistema, grup de hip-hop del barri de Sants.

Contra-Infos 24/6/03  

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

UN CENTENAR D’ENTITATS ES TROBEN PER INTERCAMBIAR EXPERIÈNCIES I COORDINAR PROPOSTES D’INTERACCIÓ

La Primera Fira d’entitats dels Països Catalans, tot un èxit



Judici contra un
insubmís electoral 
AUDIÈNCIA PROVINCIAL/BARCELONA .- El judici
contra l'Àlex L.P per "delicte electoral"
marca un precedent per la insubmissió elec-
toral, que s'estableix com una forma més de
resistència a un sitema pseudo-participatiu
que grans capes de la població d'aquest país
no comparteixen ni accepten. La imposició
d'assistir com a segon president a les elec-
cions del 2000 va portar a aquest noi a no
acudir-hi per motius ideològics, mostrant-
se en desacord amb l'obligatorietat d'assis-
tir-hi sense compartir l'ideologia que sus-
tenta la democràcia liberal. 
Aquests fets de fa tres anys han fet que ara,
després de que el jutge arxivés el cas per
falta de proves el 2002, aquest es reobri per
voluntat del fiscal, qui creu que hi havia
"intenció de perjudicar la bona marxa del
procés electoral". Dimecres 18, a dos quarts
d'onze del matí, es celebrava a l'Audiència
Provincial de Barcelona, el judici contra
l'Àlex, en el que el fiscal li demanava una
pena de: onze caps de setmana d'arrest
domiciliari; una multa de 10€ diaris durant
set mesos; 105 dies de responsabilitat per-
sonal en cas de no pagar la multa; 6 anys
d'inhabilitació especial pel dret de sufragi
passiu, és a dir participar en llistes elec-
torals. L'Àlex es va declarar insubmís elec-
toral tenint en compte que el seu concepte
de política està representat pels moviments
socials i alternatius, i no pels partits polítics
i aquesta falsa democràcia que patim. 
El judici doncs, va ser una exposició davant
del jutge de les postures anteriors a la vista
oral, el fiscal no va renunciar a cap de les
demandes fetes abans del judici. Ara per ara,
la sentència pot arribar en qualsevol mo-
ment. És hora d'incloure aquesta forma de
resistència, als moviments socials, i articular
accions conjuntes per combatre les imposi-
cions personals d'un sitema que, com de-
mostrem dia a dia, no ens representa.
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CIUDAD REAL/CASTELLA LA MANXA.- El passat diu-
menge 22 de juny, a les 10 del matí la policia
local va desallotjar els locals d’assaig de Ciudad
Real. Hi va haver tres detinguts i molts ferits. La
policia local va arribar a les 10 del matí, vestits
d’antidisturbis, per a desallotjar uns locals de
música llogats que s’utilitzaven des de fa molts
anys. Als locals s’estava celebrant una rave, però

es desconeix la causa del desallotjament,
doncs havien aparegut a les 7 i mitja del matí
per a demanar que es baixés la música, però a
partir de les 8 (i es va baixar) ja no hi ha límit de
soroll. En el desallotjament van apallissar a
totes les persones que es trobaven, hi havia
molta gent amb contusions. Un noi fins i tot va
ser obligat a baixar-se els pantalons i li van

copejar els testicles, a part de donar-li a la cara
amb les esposes i deixar-li tota l’esquena mora-
da. També van detenir tres persones. Desco-
neixem els càrrecs que els imputen. Els policies,
malgrat no haver rebut ni un cop es van apropar
a demanar partes mèdics per a poder denun-
ciar i contrarestar les denúncies que ja s’han
presentat contra ells.      Contra-Infos 24/6/03

BARCELONA .- Dimarts 24 de juny a 2/4 d’11
s’ha celebrat a la Sala de l’Audiència del
Jutjat núm. 4 de València el judici contra
Sal·lus Herrero i Raül Garrido, detinguts el 15
de juliol de 2002 a la Universitat d’Estiu de
La Punta, després de la brutal càrrega poli-
cial en la què van ser detinguts. Raül és
acusat d’insults greus a l’autoritat, l’acusen
d’haver dit ‘fills de puta’ als policies mentre
apallissaven Sal·lus, a qui acusen de desordre
públic i resistència a l’autoritat. Sal·lus, por-
tador de marcapassos, també va denunciar
els seus agressors i després de gairebé un
any encara està de baixa i en tractament
mèdic per problemes cervicals greus. Encara
no es coneix l’abast d’unes lesions físiques
que poden ser irreversibles.
Una concentració a la porta del jutjat ha
reunit un centenar de persones que han
desplegat pancartes en les què es podia lle-
gir: “Defensar L’Horta no és cap delicte”. La
vista era pública malgrat que la sala no era
prou àmplia per acollir tota la gent que hi

volia assistir. Emmig d’una calor ofegant el
judici s’ha allargat molt degut a la gran quan-
titat de testimonis i proves que s’aportaven.
El jutge ha admés totes les proves docu-
mentals que la defensa ha presentat: el pro-
gramari del curs de l’Universitat d’Estiu de
La Punta, ja que els policies afirmen que van
carregar perquè només era un simulacre de
classe; els videos en els què es pot veure
clarament com es va produir l’agressió i la
detenció d’en Sal·lus i En Raül; tots els testi-
monis que han volgut explicar el que van
presenciar, i que no coincidia amb el que
deien els policies, que s’han contradit reiter-
adament en les seves declaracions. L’única
prova que no ha admés ha estat la de l’op-
eració d’en Sal·lus per col·locar-li el marca-
passos, ja que el jutge ha considerat que no
tenia res a veure amb el cas. La fiscalia s’ha
ratificat en la seva demanda de penes i de
multes desorbitants per a tots dos i de
moment el cas ha quedat vist per sentència.

Contra-Infos 23/6/03

EL SINDICAT DE PAGESOS FA

UNA CRIDA A LA MOBILITZACIÓ

La policia francesa
empresona amb 
contundència 
l’activista José Bové

Manifestacions a les portes de
presons d’arreu del territori francès.

LARZAC /FRANÇA.- José Bové, va ser detingut
per la polícia francesa el passat diumenge
de matinada, a la seva granja de la localitat
de Larzac. Bové va ser traslladat en helicòp-
ter a la presó de Villeneuve-lès-Maguelone,
per tal que compleixi la condemna dictada
per un jutjat de Montpellier arran de la
destrucció de diversos conreus de blat i
arròs transgènic a Agen i Montpellier. El
procés es va fer el mes de febrer passat i
Bové fou condemnat a deu mesos de presó.
Segons ha indicat el seu advocat, els mèto-
des polícials van ser desproporcionats, atès
que van entrar a casa seva per la força i el
van traslladar entre impressionants mesures
de seguretat. La Confédération Paysanne va
reaccionar immediatament a la detenció i
va convocar manifestacions pels volts de la
presó on és reclòs i als voltants de presons
de tot l'Estat francès la mateixa tarda. A
Paris s'hi van manifestar milers de persones.
L'allau de crítiques i protestes han forçat a
l'executiu de Jacques Chirac a insinuar que
el proper 14 de juliol serà indultat pel cap
d'Estat en el marc de la jornada de festa
nacional. L'any passat, Bové va passar quar-
anta-quatre dies a aquesta mateixa presó
pels incidents protagonitzats a un restau-
rant de la cadena McDonald's de Millau. 
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Volen tancar l'Ateneu Llibertari del Xino
BARCELONA.- El Raval és un barri que des de l'Ajuntament han anat transformant en un gran
negoci especulatiu, enderrocant tot allò que els feia nosa per tirar endavant els seus pro-
jectes immobiliaris d'hotels luxosos i fent fora a les persones que mal que bé hi vivien. Al
cor d'aquest barri resisteix des del 1994 l'Ateneu del Xino, tot i que d'un temps ençà els estan
posant trabes administratives per mantenir el local obert. Des de la regidoria del districte
de Ciutat Vella els van demanar que cessessin les activitats per no tenir la llicència corre-
sponent, tot i que és la propietat del local qui ha de subsanar les irregularitats existents. Així
ho van comunicar al Departament Tècnic del Districte, però la policia els continua fent la
guitza amb la connivència d'un veí que ha posat una denúncia per sorolls. En aquests
moments s'ha iniciat un contenciós administratiu en el què se'ls ha negat l'assistència jurídi-
ca gratuïta. Però mentre el procés jurídic tira endavant l'assetjament policial no s'atura i con-
tínuament reben "visites" demanant tot tipus de permisos, d'assegurances i sumant multes. 
Aquest atac institucional contra l'Ateneu respon al seu arrelament al barri i a la seva impli-
cació en activitats i lluites de participació ciutadana i culturals. S'ha iniciat una campanya
de suport contra el tancament d'aquest espai i podeu passar a recollir els fulls de signatures
per l'Ateneu al c/ Robadors núm. 25.                                                    Contra-Infos 23/6/03

Manifestació a Amsterdam contra 
l'extradició del pres polític Juanra

BENTON HARBOR/MICHIGAN.- Els aldarulls a
aquesta petita població del nord-est dels
Estats Units tenen com a causa una persecu-
ció d'un motociclista negre, que va acabar
amb la seva mort a mans de la policia a
primera hora del dilluns 16 de juny. Aquest
és un fet que tràgicamemt no és nou a aque-
st país, on la violència racial a mans dels cos-
sos d'irònica "seguretat" no és ja una novetat
-recordem el judici pendent de Mumia Abu-
Jamal per una agressió d'un agent de policia
al seu germà, els assassinats arbitraris a
diversos estats, així com la massificació de
població negra a les presons federals-.
La resposta al carrer no es va fer esperar a la
zona, on hi viuen uns 12.000 habitants de la
comunitat negra. Una dotzena de persones
va ser apunyalada o colpejada i cinc edificis i
cotxes, entre ells policials, van ésser incendi-

ats. Segons versions periodístiques basades,
un cop més, en la informació de l'oficina de
policia del comtat, sembla que hi hauria 7 o
8 persones arrestades per aquestes accions. 
Davant de tot això, les declaracions del cap
de policia de Benton Harbor va declarar que
"Tractarem de no cedir (...) i la gent ara anirà
a la presó", en una frase que ressumeix la
línia que es vol seguir per solucionar l'esclat
d'aquesta revolta social. La governadora de
Michigan, Jennifer Granholm, va declarar
dimarts l'estat d'emergència al poble i
planteja, juntament amb el cos de policia,
imposar un toc de queda per aturar els sab-
otatges als carrers, seguint el repressiu mè-
tode d'actuació, marcat des dels despatxos
dels mateixos policies que van perpetrar
aquest brutal assassinat. 
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DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

Jutgen dos defensors 
de L’Horta de València
Els fets es remunten a una detenció a la Universitat d’Estiu el passat 15 de juliol. 

ANTIINSTITUCIONAL

CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

AMSTERDAM/HOLANDA.- El 15 de juny de 2003,
a les 2 del migdia, es van reunir a Wester-
markt unes 300 persones per exigir a la justí-
cia holandesa que no cedeixi a les pressions
del govern espanyol per extraditar en Juanra.
Durant el recorregut per la ciutat es van real-
itzar accions i es van llegir comunicats de-
nunciant la tortura sistemàtica a les presons
i comissaries de l'Estat espanyol. El comité
de Suport amb el Pres Polític Juanra va repar-
tir un comunicat en el que denunciaven la
falta de garanties perquè es donin les condi-
cions d'un judici just en un estat que perse-
gueix qualsevol veu dissident, perseguint i
criminalitzant els moviments socials, clau-
surant mitjans de comunicació i il·legalitzant
partits polítics. És en aquestes condicions
que el ministre de Justícia Donner ha de

decidir si accepta la sentència de la Cort
Suprema holandesa, això és, cedir a les pres-
sions diplomàtiques emmarcades en la nova
llei europea de l'Eurojust i autoritzar l'extra-
dició, o assegurar que els drets fonamentals
d'en Juanra siguin preservats i no entregar-lo
a la justícia espanyola. No sembla, però, que
aquest ministre tingui molt problemes per
convertir el govern holandés en còmplice
d'unes pràctiques cada cop més feixistes.
En Juanra ha estat traslladat a la presó
d'Amsterdam, podeu escriure'l a l’adreça:
Juan Ramón Rodríguez Fernández
PI Amsterdam, Locatie Het Schouw
Postbus 41901
1009 CE Amsterdam, Holland
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REPRESSIÓ I IMPUNITAT POLICIAL

A UNA PETITA POBLACIÓ DEL NORDEST DELS ESTATS UNITS

Revolta als carrers després de l'assassinat
d'un noi negre a mans de la policia ianqui

BUTLLETÍ SETMANAL
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CENTRES SOCIALS I ESPAIS ALLIBERATS

3 DETINGUTS I DIVERSOS FERITS DURANT L’ACTUACIÓ

Assalt policial dels locals d’assaig de Ciudad Real 



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29 Dilluns 30 Dimarts 1

Calor intensa fins dijous, amb alguns ruixats a la tarda que poden arribar al Vallès i al Barcelonès. Les
temperatures començaran a baixar clarament a partir de divendres amb més vent i menys humitat.

DIUMENGE 29 DE JUNY, 12H, DES DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS D’IRUÑEA

Manifestació per Itoitz

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Jornades Wireless a Madrid
4, 5 I 6 DE JULIOL AL CSO SECO DE VALLECAS

El periodista marroquí condemnat a tres anys de
presó per ultratge al rei acaba la seva vaga de fam 

Es manifesten 4.000
persones a Agoitz

AGOITZ/IRUÑA .- El dissabte 21 es va celebrar
una manifestació convocada per Solidari@s
amb Itoiz i la Plataforma de vecin@s afec-
tad@s pel pantà de Itoiz, amb el lema
“Herriak Bizirik, Itoitz Gelditu”. Van assistir
unes 4.000 persones procedents de difer-
ents llocs d’Euskal Herria i de l’Estat, i
col·lectius com Ekologistak Martxan, COA-
GRET, Asamblea contra el recrecimiento de
Yesa, Defensa del Pirineo, etc. La mani-
festació va discórrer en un ambient festiu a
pesar del fort dispositiu policial. Després
que es llegissin els comunicats finals, va
intervenir un veí d’Itoitz participant en la
resistència al desallotjament. Es recordà que
la lluita contra el pantà d’Itoitz continua i
s’animà la gent a participar a la propera man-
ifestació, que tindrà lloc a Pamplona, diu-
menge que ve, dia 29, a les 12 del migdia, des
de l’estació d’autobusos.

Concentracions de rebuig
Un centenar de persones es van concentrar
per segona vegada davant la seu de la Con-
federacion Hidrográfica del Ebro (CHE) a
Saragossa, en protesta contra el Pla Hidro-
lògic Nacional i el desallotjament del poble
d’Itoitz. En el reixat de la seu de la CHE es va
penjar un plafó amb fotos del desallotja-
ment i enderrocament d’Itoitz. Després
d’informar per megafonia de l’últimes notí-
cies rebudes, es va decidir tallar el trànsit
del passeig Sagasta (una dels carrers més
cèntrics de Saragossa). Durant el tall de
trànsit, es van corejar nombroses consignes
i es va llegir un comunicat que convocava a
una tercera concentració el dijous 19 davant
la Diputació Provincial de Saragossa. 
També van haver-hi diverses concentracions
a Lezo (Guipúscoa), Donostia, Bilbo, Irun i
Milà, entre d’altres.   Solidari@s amb Itoiz + 
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AOIZ/IRUÑA .- El dimarts 17, tres persones es
van encadenar a cadascuna de les banderes
del Jutjat d’Aoiz desplegant una pancarta
amb el lema “S.O.S. ITOITZ” mentre es feia
una pintada de grans dimensions a la paret.
Sis persones més es van encadenar a la bal-
conada de l’Ajuntament d’Aoiz per  desple-
gar una pancarta amb el mateix lema, men-
tre es concentraven al carrer unes 60 per-
sones donant suport als encadenats i fent
crits de protesta. A la part alta d’una grua
d’uns 25 m d’alçada, en una construcció
propera al frontó d’Aoiz, dues persones es
van encadenar i van despenjar una pancarta
immensa amb el lema “itoitz bizirik”. Prop
d’un centenar d’efectius antidisturbis de la
Guàrdia Civil, proveïts d’abundant material
antidisturbis, van irrompre en el lloc per
diferents carrers de la localitat i es van viure
moments de gran tensió, sobretot quan es
va fer un intent de càrrega. Com a conse-
qüència d’això la gent es va dispersar per
diferents carrers del poble refugiant-se en
diferents bars així com a la societat cultural
Angiluerreka; Aoiz va quedar durant molt de
temps totalment pres pels efectius de la
Guàrdia Civil. Per poder-nos fer una idea de
la situació, és destacable el fet que van tal-
lar el tràfic del carrer principal del poble, no
van deixar que s’apropés  ningú a la plaça i
van assetjar pràcticament tots els bars i la
societat cultural sense deixar sortir a la gent
que hi havia a dins. Les persones encade-
nades a la balconada de l’Ajuntament i en el
jutjat d’Aoiz van ser detingudes per la
Guàrdia Civil amb l’ajuda dels bombers.
Posteriorment, unes 150 persones es van
concentrar davant del frontó amb la inten-
ció de manifestar-se, però la Guàrdia Civil va
efectuar una càrrega i va dispersar els con -
centrats. Mentrestant, i a l’altra part del car-
rer principal, es va concentrar un nombre
indeterminat de persones contra les quals
també es va carregar. Al vespre, la gent enca-
denada a la grua va baixar voluntàriament i
va ser detinguda per la Guàrdia Civil. Aquest
va ser el dia clau en el desallotjament: en
una reunió d’emergència es van ajuntar alts

CONSTANTS I BRUTALS CÀRREGUES POLICIALS PER PART DE LA GUÀRDIA CIVIL

Desallotjat el poble d’Itoitz
amb un balanç de 53 detinguts

El Govern de Navarra al·lega la falta d’higiene i seguretat per justificar
l’immediat desallotjament de la gent que resistia en el poble de Itoitz

responsables del govern de Navarra, de la
Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, de la
Policia Foral i dels bombers per dissenyar la
resolució del “problema”. S’ha fet una
denúncia expressa de la tàctica que ha
seguit el govern de Navarra per desallotjar
Itoitz com més aviat millor: realitzar una
intervenció descontrolada per augmentar la
perillositat del desallotjament i forçar així
els participants a l’acció a demanar l’entrada
dels bombers i evitar,d ‘aquesta manera, una
possible tragèdia. Amb aquesta estratègia,
canvien la denominació de la seva interven-
ció: el “desallotjament” queda convertit en
un “rescat”, i es cobreixen així les esquenes
davant d’un possible accident.
El dimecres, 18  de juny, els bombers del
Govern de Navarra van aconseguir treure
les 2 persones que van romandre durant 3
dies en un búnquer amb la finalitat de resis-

tir al desallotjament i enderrocament
d’Itoitz. L’excavadora que havia estat
destruint el poble d’Orbaitz va tornar a
Itoitz per acabar la seva feïna. D’altra banda,
a Aoiz, pres pràcticament per la Guàrdia
Civil, es van concentrar unes 200 persones
en una cassolada de protesta pel desallotja-
ment i enderroc dels pobles de la zona. Al
dia següent es va convocar una roda de
premsa davant del Jutjat d’Aoiz en la qual es
van analitzar els intensos dies de resistència
que van comptar amb participants de tot
l’estat en defensa dels pobles vius i la terra,
situant la lluita contra el pantà d’Itoitz en el
context de la lluita contra les grans infra-
estructures que el desenvolupisme global-
izador necessita per subsistir. En la roda de
premsa també es va denunciar la militar-
ització que ha sofert la zona aquests dies i
la prepotència i mètodes emprats per la
Policia Foral per poder treure les resistents
al mès ràpid possible, sense importar la seva
integritat física, demostrant d’aquesta man-
era la negligència temerària dels agents i de
l’empresa constructora. També es va remar-
car la brutalitat amb la qual la Guàrdia Civil
carregà contra persones que es manifes-
taven pacíficament en els carrers de Agoitz.   

Solidari@s amb Itoiz + 
Contra-Infos 24/6/03

Judici als detinguts durant la resistència contra l’ompliment d’Itoitz
AOIZ/IRUÑA .- Durant el judici celebrat contra els detinguts del dilluns dia 16, la policia va
irrompre en la concentració de suport a les detingudes i es van emportar quatre persones
que es van encadenar a diferents elements exteriors del jutjat; en el judici, els testimonis de
la Guàrdia Civil van incórrer en nombroses contradiccions i un d’ells, presumptament ferit,
no va presentar cap comunicat mèdic. Per una altra banda, un dels detinguts va denunciar
davant el jutge els maltractaments soferts durant la seva detenció i trasllat. Dos judicis més
que s’havien d’haver efectuat contra persones detingudes el mateix dia van ser ajornats, per
indisposició de la jutge, per al dijous dia 26. El fiscal demana per a les persones acusades de
delictes de faltes, desobediència i lesions, una multa de 120 euros per persona; al mateix
temps l’advocat del col·lectiu ha anunciat que s’estan recopilant diferents testimonis de par-
ticipants en l’acció per, si s’escau, cursar en els tribunals la denúncia corresponent contra els
responsables polítics del govern de Navarra que han dirigit el desallotjament contra els cà-
rrecs forals que ho han portat a terme i contra els representants de l’empresa, autora mate-
rial de l’enderrocament.                                         Solidari@s amb Itoiz + Contra-Infos 19/6/03

28 de Juny de 2003
DIA INTERNACIONAL PER L'ALLIBERAMENT TRANSSEXUAL,

LESBIÀ I GAI
"Per la rehabilitació de les víctimes gais, 
lesbianes i transsexuals del franquisme"

*ACTE CENTRAL 26 de Juny 19:00h
Centre Cívic Convent Sant Agustí Vell, c/Comerç 36
*MANIFESTACIÓ 28 de Juny 18:30h, a plaça Universitat
*FESTA 28 de Juny 22:00h, a plaça Universitat

ORGANITZA: COMISSIÓ UNITÀRIA 28 de JUNY

CASABLANCA/MARROC.- El periodista marro-
quí Ali Lmrabet, condemnat a tres anys de
presó per “ultratge al rei”, ha decidit inter-
rompre la vaga de fam que va iniciar el pas-
sat 6 de maig, segons va anunciar el príncep
Mulay Hicham, primer germà del rei Moha-
med VI. Mulay Hicham, denominat el ‘prín-
cep vermell’ per les seves postures crítiques
amb el règim del seu cosí Mohamed VI, va
fer aquest anunci durant una conferència de
premsa celebrada a Casablanca a la qual van
assistir també el secretari general de Repor-
ters sense Fronteres, Robert Menard, i un
dels advocats d’Ali Lmrabet. Alguns obser-
vadors polítics havien assenyalat que la
interrupció de la vaga de fam era el pas
previ necessari perquè Ali Lmrabet pogués
beneficiar-se d’una gràcia real sobre la con-
demna de tres anys de presó que li va ser
imposada el passat 17 de juny pel tribunal
d’Apel·lació de Rabat. Nadia Lmrabet, ger-
mana del periodista, va dir que Ali havia pres
aquesta decisió després de parlar durant

prop d’una hora amb el príncep Mulay
Hicham i que el periodista havia declarat
que “la lluita per la llibertat d’expressió
seguirà des de la presó fins que recuperi tots
els meus drets”. Ali Lmrabet s’ha mantingut
en vaga de fam durant set setmanes i el seu
estat de salut havia empitjorat en els últims
dies. El periodista estava cada vegada més
cansat i a penes era capaç de moure’s. 
Ali Lmrabet, director de dues publicacions
satíriques -el semanari francès ‘Demain Ma-
gazine’ i la seva versió en àrab, ‘Duman’- va
ser condemnat a quatre anys de presó per
un delicte d’injúries al rei Mohamed VI, en
publicar una sèrie de caricatures que la Casa
Reial va considerar altament ofensives. El
passat dia 17, el Tribunal d’Apel·lació va re-
baixar la condemna de quatre a tres anys de
presó. Tot i la pressió internacional, encap-
çalada per organitzacions com Reporters
sense Fronteres, el Govern marroquí s’ha ne-
gat en tot moment a indultar a Ali Lmrabet. 
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