
IRUÑEA /NAFARROA.- Aquest any, com a l’ante-
rior, l’ajuntament d’Iruñea ha negat als
col·lectius socials el poder estar presents en
les festes de San Fermín. ‘De fora vindran i
de casa et treuran’, amb tot el respecte a la
població immigrant provingui d’on sigui. Per
tant l’assemblea de barraques duu realitzant
activitats de protesta durant diverses set-
manes. L’última va tenir lloc el dijous 3, a les
set de la tarda a la plaça de l’ajuntament.
L’acte encara que contava amb tots els per-
misos exigits, va estar envoltat per la policia
espanyolal i la policia municipal amb el seu
comandament, Simón Santamaria, un mili-
tar que mana a la municipal al seu gust i al
de la dreta. La concentració es va convertir

en una asseguda i en una gran xiulada que
durà una hora, fins a les vuit, moment en
que la gent es va dispersar tranquil·lament.
Però encara faltaven per aparèixer els actors
principals d’aquestes repressives festes,
policies de paisà pertanyents a la brigada
d’informació que es van dedicar a provocar
tant a la gent  jove com a la gran:’et tenim
una cel·la a Carabanchel preparada’, ‘gaudeix
de les poques festes que et queden’, i coses
d’aquest estil. Un xaval jove va tenir la rellis-
cada de dir-li a la policia de paisà “vais a
volar”. En aquest moment unes persones
grans que arribaven al lloc van cridar “chu-
los” als secretes i aleshores van aparèixer
vuit policies municipals i diversos nacionals

per a posar una mica de desordre a la zona.
De cop i volta deu secretes van abandonar
la zona de chapitela i es van dirigir a bon pas
cap al carrer Calderería. En aquest carrer a
l’alçada del bar Garazi van parar a la persona
que els havia increpat i a dos amics seus.
L’escena eren tres nois joves contra la paret
rebent les chapades, osties i amenaces dels
covards policies. Un dels joves va ser
detingut i amenaçat amb ser conduït a
Madrid. Una vegada efectuada la detenció
van aparèixer uns altres deu policies unifor-
mats amb abundant material antiavalots i
se’n van anar tots junts per passar posterior-
ment per la porta del gaztetxe Euskal Jai,
també provocant. Els crits d’ànim al noi no

van cessar i els insults de borratxos i covards
dirigits a la policia tampoc. La policia es
dedicà a fer fotos i apuntar amb les seves
armes. Aquest jove afortunadament va sor-
tir al carrer el divendres 4 de juliol. 

Manifestació pels carrers d’Iruñea
El dissabte dia 5, sota una atosigant presèn-
cia policial, una mica més de 2000 persones
van participar en una manifestació pels car-
rers d’Iruñea per a denunciar la repressió. Es
van arribar a contar 22 furgonetes policials
durant la manifestació que va acabar a la
plaça de l’Ajuntament, envoltada de ‘txakur-
ras’ antiavalots preparats per carregar (¿vol -
dran tornar a repetir els sanfermines del

78?). Sen’s dubte, tots i totes els turistes que
caminen per Iruñea, hauran vist quina és la
veritable situació a Euskal Herria, amb
desenes de ‘txakurras’ amb les ‘bokatxas’
apuntant a la gent i pels carrers del nucli
antic de la ciutat. ‘Ven y cuentalos’. Tot i
això, la gent estava molt animada i molt
empipada i durant tota la manifestació es
van cridar consignes com ‘Alde Hemendik.
Utzi pakean’, ‘Ni us volem ni us necessitem’,

‘Euskadi ta Askatasuna’, ‘Governador=tortu-
rador’, ‘Euskal Presoak, etxera’, ‘Barandalla
Askatu’, ‘Independentzia’, ‘Borroka dóna
bide bakarra’, etc... Des del 6 de juliol
estarem dins del Gaztetxe Euskal Jai fins el
14 de juliol, l’assemblea de barraques amb
una barra gegant i mes coses. Allí us
esperem. Aneu amb compte amb aquesta
policia de paisà, però sense por.  

Eguzki Irratia + Contra-Infos 8/7/03 
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10 de juliol, Jornada Internacional de lluita en suport als presos de la cimera de Salònica. 1 noi de Burgos i 1 noi de Madrid, 3 grecs, 1 austrìac i un siri continuen a presons de Grècia.
CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

LA HAIA/HOLANDA .- El ministre de justícia ho-
landés, Piet Hein Donner, ha donat el visti-
plau a l'extradició a l’Estat espanyol de Juan-
ra, el jove antifeixista membre del grup mu-
sical Kop, segons va anunciar el 8 de juliol.
La decisió va ser presa després que les
autoritats espanyoles varen “garantir” al
govern de l'Haia que no seria sotmès a cap
règim particular de detenció. Segons el
Ministeri de Justícia, " Juanra no deixarà els

Països Baixos fins que es conegui el resultat
del recurs redactat pel seu advocat per a
impedir-ne l'extradició".
Recordem que Juanra és acusat pel Ministeri
de l’Interior espanyol d'haver facilitat infor-
mació al comando Barcelona d'ETA sobre
Pedro Varela, responsable de la llibreria
Europa i líder del grup neonazi Cedade, i
altres sectors de l'extrema dreta. 

Contra-Infos 8/7/03

TRES PERSONES DETINGUDES AMB POSSIBLE TRASLLAT A MADRID. L’OPERACIÓ SEGUEIX OBERTA

Nova operació de la Brigada Central d’Informació
contra col·lectius anarquistes a la ciutat de València
Registren la seu de l’Ateneu Llibertari El Cabanyal i diverses vivendes particulars a la ciutat.
VALÈNCIA /L’HORTA .- Durant la tarda-vespre del
passat 7 de juliol tornava l’alarma entre els
moviments socials de la ciutat de València.
Una nova operació policial estava en marxa i
s’iniciava amb la detenció de dues persones,
una noia de 26 anys i un noi de 20. El proced-
iment, el mateix que varen utilitzar durant les
detencions dels 4 nois del centre social
Malas Pulgas durant la passada tardor: uns
informes redactats des de la Brigada Central
d’Informació de la policia nacional s’envien a
mans judicials (en aquest cas l’Audiència

Nacional) i se’ls hi demana carta blanca per
actuar detenint a qui creguin oportú.
L’actuació anava envoltada de la característi-
ca vulneració dels drets més bàsics i amb la
impunitat que dona la Llei Antiterrorista. Es
varen produir també registres de vivendes al
barri dels Velluters i de la seu de l’Ateneu
Llibertari d’El Cabanyal, mitjançant la presèn-
cia de policies de paisà encaputxats i d’anti-
avalots fortament armats, regirant docu-
ments, arxius i materials de col·lectius anar-
quistes i alternatius que allí tenen la seva seu.

El delegat de l’Estat espanyol al País València,
Juan Cotino, per la seva part començava a
especular amb les connexions internacionals
dels qui ell anomena “terroristes anarquistes”,
tot afirmant la seva relació amb grups anar-
quistes italians i grecs. Les acusacions contra
els dos detinguts es poden resumir en totes
les accions directes contra bens i interessos
econòmics i policials que han tingut lloc a la
ciutat de València durant l’últim any, des
d’atacs a immobiliàries, passant per sabotat-
ges a les obres de La Punta i arribant fins a

suposats paquets bomba contra la Jefatura
Superior de Policia de València i la seu
d’España 2000. La direcció general de la poli-
cia ja ha afirmat que l’operació continua
oberta i no es descarten més registres i de-
tencions. Una tercera detenció es va produir
el dia 8 de juliol a la tarda. Tots tres són a la
Jefatura Superior de Policia de València,
poden ser traslladats a Madrid en qualsevol
moment. La possibilitat d’ingrés en presó
preventiva és molt alta en l’actual context
polític de repressió.        Contra-Infos 8/7/03

EL TRASLLAT ES PODRIA FER LES PROPERES SETMANES

Holanda accepta extradir Juanra 

GIRONA/EL GIRONÉS .- Han absolt en Toti Jua-
nola dels càrrecs que tenia pendents amb la
“justícia”. Els fets es remunten a cinc anys
enrera quan se’l denuncià de fer pintades
amenaçadores contra membres del PP de
Ripoll. El fiscal li demanava un total de 5
anys i 9 mesos de presó per tres delictes d’a -
menaces continuades i 11 faltes.
El dimarts 8, des de les 9 del matí, davant dels
jutjats de Girona, s’hi han concentrat unes

200 persones que des de fora l’edifici no han
parat de donar suport a l’olotí. L’acte de
suport, a les portes de jutjats, ha començat
amb un esmorzar i fins la una del migdia hi ha
hagut diverses activitats. Han parlat Jesús
Artiola, Josep Ma Terricabres i s’ha amenitzat
amb l’actuació de Pomada, en Titot i una
orquestra que l’acompanyava. Al final ha sor-
tit en Toti que ha estat rebut amb grans
mostres de suport per part dels assistents. 

EL TRIBUNAL HA CONSIDERAT QUE HI HAVIA MANCA DE PROVES

Toti Juanola absolt

elsud.org + Contra-Infos 8/7/03

2000 PERSONES SURTEN ALS CARRERS D’IRUÑEA PER PROTESTAR DAVANT L’ACTUACIÓ DEL CONSISTORI

Mobilitzacions en ple San Fermín davant la negativa de l’ajuntament a les “Txoznas”



ANTIFEIXISME

AUGMENTEN LES AGRESSIONS FEIXISTES A SABADELL

Un jove rep 10 ganivetades en 
trobarse amb un grup de nazis

UNA ACCIÓ CREMA UNA GRÚA PLOMA DE LA CONSTRUCTORA FCC

Sabotatge a Saragossa contra de l’enderroc
d’Itoitz i en suport als i les detingudes

PROP DE 500 PERSONES HI PARTICIPEN

Manifestació contra
l’ofensiva espanyola
BARCELONA.- “Responent a la convocatòria
d'Endavant, prop de 500 persones es mani-
festaven a Barcelona el passat dissabte 5 de
juliol amb el lema "Aturem l'ofensiva espa-
nyola". La manifestació, que començà a
quarts de set de la tarda a la plaça Univer-
sitat, tancava la campanya que l'assemblea
del Barcelonès d'Endavant ha dut a terme al
llarg d'aquest 2003 en denúncia de les agre-
ssions de l'Estat espanyol contra el poble
català. Al llarg de la marxa, precedida per
pancartes que denunciaven la repressió, els
atacs a la llengua i al territori, es cridaren
consignes contra l'ofensiva espanyola, per
la independència i el socialisme, contra els
atacs al territori i contra la precarietat lab-
oral. Aquesta darrera reivindicació també es
reflectí en diversos punts del recorregut,
davant la seu de Telefònica del Portal de
l'Àngel, on es desplegà una pancarta contra
els acomiadaments massius que vol fer la
companyia, i davant la seu de la patronal
catalana Foment, on alguns manifestants
llençaren ous i pintura. També es feu una
clausura simbólica de la cambra de propi-
etat per denunciar l'especulació.
La marxa acabà al Fossar de les moreres, on
després d'un parlament, l'acte finalitzà amb
el cant dels segadors i la internacional.”

Endavant 8/7/03

Es presenta la Plataforma ciutadana contra
la central tèrmica del port de Barcelona

BARCELONA .- “El passat mes de març vam tenir coneixement oficial de que l’empresa GAS
NATURAL, SA projectava la construcció d’una Central Tèrmica de Cicle Combinat (CTCC)
de 800 megawats de potència a les 70 hectàrees guanyades al mar, a la zona d’ampliació
del Moll d’Inflamables del Port de Barcelona. Immediatament, diverses entitats ciu-
tadanes i ecologistes van presentar un total de 16 suggeriments a l’avantprojecte d’estudi
d’impacte ambiental i, paral·lelament van començar a establir contactes per crear una
oposició organitzada a un projecte que significa un greu impacte sobre la qualitat ambi-
ental de la ciutat i l’àrea metropolitana. El resultat d’aquest treball ha estat la redacció
d’un manifest d’oposició i l’inici de la campanya que es va presentar públicament el pas-
sat 28 de juny a la FAVB, al considerar que la construcció d’aquesta central tèrmica
empitjorarà la qualitat de l’aire, eliminarà els tímids intents de control de les emissions
contaminants que han començat a dissenyar les institucions de la ciutat, tallarà d’arrel les
possibilitats de desenvolupament de les energies renovables que té Barcelona, i no es jus-
tifica des del punt de vista de la capacitat de generació elèctrica.
La presentació de la Plataforma ciutadana contra la Central Térmica del Port de Barcelona
s’inscriu en el seguit d’iniciatives ciutadanes d’oposició a la irracional proliferació de con-
strucció de centrals tèrmiques engegada per les empreses elèctriques amb el vist i plau de
les diverses administracions polítiques, proliferació que es concreta en l’existència de més
de 60 projectes a nivell estatal i 11 unitats en projecte a Catalunya.”

Plataforma Ciutadana contra la Central Tèrmica del Port de Barcelona 3/7/03

Recullen 
al·legacions 
contra les 
transferències 
de l’Ebre
TORTOSA /BAIX EBRE.- La Plataforma en De-
fensa de l’Ebre ha iniciat una recollida
d’al·legacions contra el Pla Hidrològic
Nacional (PHN) i el seu estudi d’impacte
ambiental que el Govern ha exposat a infor -
mació pública. La campanya es realitza
simultàniament a diferents localitats
de l’estat i a Catalunya té punts de recollida
a les ciutats de Tarragona, Girona, Barcelona
i Lleida. Les al·legacions, a les quals es po-
den adherir els i les ciutadanes, denuncien
l’absència d’estudi de les alternatives al
transvasament i el fet que el projecte igno-
ra les advertències dels científics sobre les
conseqüències ambientals del PHN. També
qualifiquen com a “tècnicament impossi-
ble” que les aigües de l’Ebre no es barregen
amb aigües d’altres conques, com assegura
l’estudi en informació pública. A més expo-
sen el malbaratament de recursos econò-
mics que, en la seua opinió, suposa el Pla i el
cost energètic “insostenible” molt superior
al de l’avantprojecte del PHN. L’expositor de
recollida de firmes de Barcelona està situat
a la Rambla de Canaletes i continuarà allí
fins el pròxim dia 15 de juliol i l’horari és de
12 del matí fins a les 21h de la nit. El següent
pas de la campanya serà l’1 d’agost a Madrid,
on es realitzarà l’entrega al Govern de les
al·legacions.                   Contra-Infos 1/7/03

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

SARAGOSSA /ARAGÓ.- “En solidaritat amb els i
les 53 companyes detingudes durant el de-
sallotjament i demolició d’Itoitz, el passat
25 de Juny del 2003, va ser atacada una obra
de la mastodóntica multinacional construc-
tora FCC (Fomento de Construcciones i
Contrates) situada al passeig Echegaray i Ca-
ballero a l’alçada del pont de Ferro, Sarago-
ssa. En l’acció es va incendiar una grua ploma
cremant el quadre de comandament, la bo-
tonera i uns 20 metres de mànega. Des d’a-
questes línies i sabent que les reivindica-
cions per mitjans democràtics no podran
aturar ni paralitzar un projecte de destruc-
ció, il·legal, fraudulent, destructiu i especu-
latiu com és el pantà d’Itoitz i el transvasa-
ment de l’Ebre, fem des de Saragossa una
crida a la resta de l’Estat perquè realitzin ac-
cions directes (violentes o no) cap a les insti-
tucions i empreses col·laboradores en aque-
st projecte. Algunes de les empreses i multi-
nacionals salvatges, aliades amb el poder
polític, que han participat (i segueixen fent-
ho) en la destrucció de les valls d’Artze,
Longida i Irati i de 15 dels seus pobles (6 par-
cialment) així com les reserves naturals de

Txintxurrenea, Gaztelu i Iñarbe i les conques
dels rius Irati, Aragó i Ebre, són: NECSO
Entrecanales Cubiertas S.A., UTE Construc-
cions Azpíroz i Saralegui S.A., FCC S.A., UTE
Obenasa, Urbanitzacions Iruña S.A., Cons-
truccions L. Elcarte, S.L., Dragados i Cons-
truccions S.A., UTE ACS, Projectes Obres i
Construccions Harinsa Navasfalt. Les assis-
tències tècniques a la direcció de l’obra: UTE
IBAYNA III Ibèrica d’Estudis i Enginyeria S.A.,
Aigües i Estructures S.A., INCISA Enginyeria
Civil Internacional S.A. L’empresa demolido-
ra: Pérez del Rio (Castejón), tel.-948176050.
Treballs comunicatius: Burson-Marsteller,
Multinacional feixista de rentat d’imatge.
No podem esperar cap resposta dels geri-
faltes de la política. Ells omplen Itoitz, ells
peguen als i les ciutadans de forma criminal
i no responen davant de ningú, la seva
democràcia és pur foc d’artifici, és democrà-
cia orgànica com ho era la del Movimento
Nacional de la dictadura franquista.
Pretenen doblegar un poble en benefici d’un
altre darrere de la globalització... així no hi
haurà mai pau. La guerra social continua.”

Otr(A) Guerr(A) és Possible 8/7/03 

DISSABTE 12 JULIOL

SALVEM L’EBRE DES DE DINS
Piraguada 2003 Xerta - Tortosa
9:30 Concentració a Xerta.
13:30 Acte reivindicatiu a Tortosa.

DIUMENGE 13 JULIOL

NOVA CULTURA DE L’AIGUA
Ascensions simultànies a cims d’Aragó i Catalunya
+ info www.cumbressolidarias.com
976 415401(Aragó) 647903414 (Catalunya)
CONVOCA: Coagret i Plataforma Defensa de l’Ebre

Torna a caure 
el brau d’El Bruc
EL BRUC/ANOIA.- L’únic brau d’”Osborne” que
resta a Catalunya ha estat de nou sabotejat.
El brau ja havia patit reiterades vegades l’ac-
ció de persones contraries a tal “monu-
ment”, com la de ser pintat com una vaca,
amb la senyera o l’última vegada, el passat
12 d’octubre, que va ser abatut sencer.
Després de mesos a terra va ser reposat cap
a l’abril i poc després va ser tornat a pintar
amb la frase “PP assassins” ara des de final
del mes de juny el brau tant sols te cames.
Cap i cos han anat per terra. 

Contra-Infos 1/7/03

INDEPENDENTISME

ABRERA/BAIX LLOBREGAT .- Els treballadors de
la multinacional francesa Valeo s’han tancat
a la factoria de cablejat per a components
per a l’automòbil que té aquesta empresa a
Abrera, en protesta pel tancament patronal,
des del dia 2 de juliol, que l’empresa va dec-
retar alegant “baixa productivitat” quan s’es-
tava en plena negociació dels acomiada-
ments, el tancament de la planta que estava
previst en principi per al dia 31 de juliol.
Les mobilitzacions van començar a primera
hora de la tarda del dimecres, en què es va
aturar la producció de quadres de comanda-
ment de vehicles que fa l’empresa SAS amb
cables subministrats per Valeo, i de retruc va
aturar la producció dels models Ibiza i
Córdoba de la planta de Seat de Martorell,
en aturar-se el subministrament de material
per poder-los fabricar.
El dimecres 2, els treballadors del torn de
tarda van deixar els seus llocs de treball i es
van encadenar en diferents línies de produc-
ció d’aquesta empresa, impedint a més que
sortissin camions carregats de material. Un
portaveu dels treballadors va declarar que
“aquests cables, fins que no es resolgui la
nostra situació, els hem de continuar fent
nosaltres i no permetrem que els portin de
fora”. Un fort desplegament de la Guàrdia
Civil va vigilar els tancats durant tot el dia.
L’Expedient de regulació de l’empresa, que

afecta als 450 empleats, es deu al trasllat de
la producció a Tunísia, el Marroc i Portugal,
amb l’objectiu d’abaratir encara més la mà
d’obra. El mes de desembre passat Valeo ja va
anunciar el tancament de la seva planta a
Sant Esteve Sesrovires, on treballaven 261
persones en la fabricació de fars per a cotxes. 
Els treballadors de la factoria de Valeo a
Abrera (Baix Llobregat) han paralitzat també
avui 8 de juliol la producció de Siemens VDO
Automotive, que es troba en el mateix polí-
gon industrial i que subministra peces a Seat,
pel que la direcció de Valeo ha exigit que
abandonin la protesta per reprendre les
negociacions, segons fonts d’UGT. La direcció
de Valeo i els representants sindicals tenen
previst continuar avui amb les negociacions
per buscar una sortida negociada al tanca-
ment de la factoria, encara que l’empresa ha
posat com a condició que els treballadors
abandonin VDO per seguir dialogant.
Un centenar de treballadors de Valeo estan
concentrats a la delegació territorial del
departament de Treball a Barcelona, on se
celebra la reunió, i altres estan concentrats a
Abrera per pressionar per a la resolució del
conflicte.                       Contra-Infos 8/7/03

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- Un grup de cinc
nazis van clavar deu punxades amb navalles
a un jove de 22 anys al carrer Lusitània de
Sabadell, prop del col·legi públic Font
Rosella, segons han informat fonts pròximes
a la família de la víctima. L’agressió va tenir
lloc dissabte a la matinada, encara que els
fets no han transcendit fins el dimarts 8 de
juliol, ja que no s’ha presentat cap denúncia
a la comissaria de policia per por a possibles
represàlies per part dels autors de l’agressió.
El jove, tornava al seu domicili particular, al
barri de la Concòrdia d’aquesta ciutat, quan
va ser interceptat per un vehicle en què viat-

javen cinc joves caps rapats. Aquest grup de
joves d’estètica nazi van baixar del vehicle i,
sense dir res, van començar a clavar-li cops i
el van punxar en deu ocasions als glutis i a
les cames, per la qual cosa va haver de ser
traslladat a l’Hospital de Sabadell, on va ser
atès i donat d’alta poques hores després
perquè les ferides no eren de gravetat. Fonts
veïnals van indicar que aquesta és la segona
agressió que es produeix al barri durant els
últims dies, ja que divendres passat un jove
negre va ser increpat i va rebre cops per part
d’un grup de nazis.

bcn.indymedia.org + Contra-Infos 8/7/03

LLUITES LABORALS

El personal de Valeo tancat a la fàbrica d’Abrera

ACAMPALLENGUA A PETRER 2003 
11, 12, 13 i 14 de juliol, http://www.cercavila.com/acampallengua



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 Dissabte 12 Diumenge 13 Dilluns 14 Dimarts 15

La setmana tornarà a dur un augment de les temperatures dia rere dia. Les tempestes quedaran
circumscrites al Pirineu. A partir de dilluns a la tarda podrien arribar ruixats amb llamps i trons.

DEL 12 AL 18 DE JULIOL. APREN A AUTOGESTIONAR LES EINES DE LLUITA

Camps d’Estiu a Can Masdeu

ANTIINSTITUCIONAL

LE
M

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

ACCIÓ INTERNACIONAL. DIJOUS 10 JULIOL A LES 19H A PLAÇA CATALUNYA

Rebuig a l’oleoducte d’Equador

6055 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

142 
MILITARS ANGLO-AMERICANS MORTS

DURANT L’OPERACIÓ D’ASSALT DE L’IRAQ

81 
SOLDATS ANGLO-AMERICANS MORTS

DES DEL SUPOSAT FINAL DE LA INVASIÓ

(11 durant l’última setmana)

Invasió d’Iraq:
la matança continua

Arxivada la denúncia contra 
la casa okupada Kan Fritanga
SANT ANDREU/BARCELONA.- El 7 de juliol, els okupants de Kan
Fritanga, van anar a declarar al jutjat d’instrucció de Bar-
celona. Després de que declarés la segona persona incul-
pada en el cas, la jutgessa Eugenia Canal, va arxivar el cas,
al·legant que els okupants no estaven incorrent en el de-
licte d’usurpació. Kan Fritanga, és una antiga casa de la part
vella del barri de Sant Andreu i porta cinc anys okupada.
L’actual propietari, que és el veí del costat, va comprar la
casa ara fa un any, i fa uns mesos, després d’intentar com-
prar a la gent de la casa, els va posar una denúncia penal
per usurpació.                                      Contra-Infos 8/7/03

EL JUDICI DEL PATI BLAU EL 5 DE NOVEMBRE

Desallotjament d’El Tajo 
i judici del Pati Blau 
suspesos fins la tardor 
CORNELLÀ /BAIX LLOBREGAT .- El judici contra el centre social El
Pati Blau que havia de tenir lloc el dimecres 9 de juliol als
jutjats de Barcelona ha estat aplaçat fins el proper 5 de
novembre.                                             Contra-Infos 8/7/03
SANTS/BARCELONÈS.- El desallotjament del centre social El
Tajo, que s’hauria d’haver realitzat el passat mes de juny ja
torna a tenir data d’execució. La nova actuació de la policia
tindrà lloc previsiblement, segons ha ordenat el tribunal
competent, el 9 de setembre. Recordem que l’anterior
ordre es va aturar gràcies a la concentració de suport realit-
zada a les portes de l’edifici.                  Contra-Infos 8/7/03

Amenaça de desallotjament 
al barri barceloní del Carmel
EL CARMEL /BARCELONA.- La casa ocupada en el carrer Josep
Serrano 44, té ordre de desallotjament des del dia 3 de juli-
ol, avui dia 8 de juliol, encara no han vingut a desallotjar. La
casa, és proprietat de l’empresa immobiliària Sartalia Pro-
jectes Immobiliaris S.L. La vivenda, que va estar abandonada
durant mes de 8 anys, es va ocupar desembre passat. 

Contra-Infos 8/7/03

«Um desalojo outra ocupaçom!»
SANTIAGO DE COMPOSTELA/GALIZA.- Doscentes persones al crit de “um desalojo outra ocupaçom”
i “a casa encantada será recuperada”, i a ritme de gaites i pandeiros van recorrer el 2 de juliol
les “rúas compostelanas” anunciant la intenció de no abandonar la lluita per un espai on poder
desenvolupar activitats socio-culturals. Després de diverses assamblees, i per decisió unànime,
van decidir que anaven a tenir ocupat i preocupat l’alcalde socialista José Bugalho, i per aixó
es van preparar, amb l’objectiu de reclamar el que es consideren que són els nostres drets com
a ciutadanes. Una concentració a la plaça “do Toral” de Compostela va donar pas a una mani-
festació que, després de passar per davant del local que havia allotjat La Casa Encantada
durant dotze anys, va acabar amb l’ocupació d’una antiga fàbrica de curtits abandonada propi-
etat de l’ajuntament al parc “das Trompas” que segons els plànols urbanístics anava a ser des-
tinada per serveis culturals. La col·laboració de molta gent va fer que en poc temps el local
rebés la neteja que tant necessitava i s’instalés un campament al costat de l’edifici. Just anaven
a començar una assamblea, van apareixer un cap de la policia municipal i alguns subordinats
que no atenent a les raons que se’ls hi van presentar van començar a identificar aleatoriament
a dos nois que continuaven treballant; la resposta de la gent va ser treure el carnet i demanar
que s’identifiques a totes, a la que el sheriff, veient-se tant rodejat tan sols va identificar a dos
persones més i van marxar. Després d’aquests moments d’incertessa durant els que 30 person-
es es van tancar a l’interior de la casa, es va saber que la policia municipal va retirar el fort dis-
possitiu que havia desplegat i van deixar una parella fent el seu torn de treball. Al dia següent,
cap a les 11 del matí, va tornar a apareixer un dispositiu que va identificar a tota la gent que en
aquell moment es trobava allà per així presentar la denúncia pertinent. Aquest mateix dia es
va començar a donar vida a l’espai on es van reunir tots els comites anti-Sida de Galiza, més
de 40 organitzacions de dones pertanyents a la Marcha Mundial de Mulheres per preparar una
gran trobada europea de dones pel proper maig a Compostela i diversos espectacles de vari-
etes. Cal dir que tota la gent està molt animada i disposada a defendre els seus drets, no cedint
en la lluita per aconseguir el que es seu i començant i reponsabilitzan de la seva situació a l’al-
calde i el seu equip de govern del PSOE. (més informació: www.causaencantada.org).                 

Casa Encantada + Contra-Infos 3/7/03

Acció directa contra la indústria militar a una empresa de Getxo
GETXO/EUSKAL HERRIA.- Getxo Antimilitarista ha realitzat una acció directa a l’empresa d’enginy-
eria SENER denunciant el negoci de la indústria per a la mort permès i subvencionat per les
institucions públiques (estat espanyol i govern basc). El 30 de Juny tres pilots de les forces
armades espanyoles (parodiats per membres de Getxo Antimilitarista) entraven amb un
eurofighter a les oficines de l’empresa “SENER ingenierias i sistemes per a matar”, en la qual es
dissenyen i construeixen components del Eurofighter i altres maquinàries militars, amb l’em-
para i la subvenció del governs espanyol i basc. Ara SENER, juntament amb CASA i New Matra-
BAE Dynamics, han constituït la primera empresa espanyola de míssils: Companyia Espanyola
de Míssils (CEM), que neix especialment incentivada pel programa del míssil aire-aire guiat per
radiofreqüència “Meteor”. Amb aquesta acció volen denunciar que al mateix temps que les
inversions socials es retallen la despesa militar augmenta creant pobresa, mort i destrucció per
a molts i riquesa per a uns pocs.                         Contra-Infos + euskalherria.indymedia.org 1/7/03

Protesta a Londres contra 
la visita del jutge Garzón
LONDRES.- Aquest passat dissabte 5 de juliol un dels màxims responsables de
la repressió contra les dissidències independentistes catalanes i d’Euskadi,
anarquistes, okupes i antiglobalitzadors, Baltasar Garzón, va anar a Londres
a donar una conferència sobre “justícia” a un grup d’advocats anglesos amb
un preu d’entrada de 50 lliures. A la porta de la conferència van estar durant
tot el dia membres de Basque Campaign, una organització amb seu a
Anglaterra que treballa per la democratització de l’Estat espanyol, i cap al
migdia després de veure com n’era de fàcil d’entrar a la conferència van
decidir de provar sort, i van anar a trobar el mateix Garzón, qui tot just esta-
va sortint, i allà mateix a les escales un membre de Basque Campaign li va
donar un fulletó parlant-li en anglès, llavors un altre membre català va
aprofitar per a cridar-li “Visca Catalunya!” i “Llibertat presos de Torà”,
moment en que aquest  va fugir protegit pels seus 5 guardaespatlles. En el
fulletó s’explicava clarament el seu paper feixista i la seva col·laboració amb
la tortura de la Guàrdia Civil. Davant de la seva fugida es va optar per repar-
tir més fulletons a tots els assistents de la xerrada que acabaven de sortir
per a prendre el te.                                                         Contra-Infos 8/7/03

Rebuig a la presència d’un
vaixell de guerra americà
al port de Tarragona 
TARRAGONA /TARRAGONÈS.- Unes trenta per-
sones van respondre a la convocatòria que, la
matinada de divendres 4 de juliol, va fer la
Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau i
es van trobar diumenge davant de l’Ajun-
tament de Tarragona per preparar i penjar
dues pancartes: una, amb el lema “Fora vaix-
ells de guerra”, a la façana de l’Ajuntament i
l’altra, amb la llegenda “Yankee’s go home”,
sobre el pont d’entrada al Serrallo, per on
passen vehicles cap al moll. L’USS Gunston
Hall és un vaixell anfibi de la Flota de guerra
dels EUA. A més de la tripulació porta
marines. Torna d’Iraq, d’una misió que força
gent (milions) han coincidit en qualificar
d’il·legal, il·legítima i immoral. Com és lògic,
ateses, entre d’altres factors, les gestions de
les autoritats locals per acollir vaixells de
guerra al port de Tarragona, aquesta ha estat
la seva destinació actual.  
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