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

Col·lectius i organitzacions van participar el passat 13 de juliol a la iniciativa de “Cims Solidaris”. Es van fer una trentena de pics en contra de la construcció d’embassaments al Pirineu.

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

GRÀCIA /BARCELONA.- Dues de les cases oku-
pades amb més anys d’història a la ciutat de
Barcelona i amb una gran capacitat de gen-
eració d’activitats d’àmbit local i interna-
cional poden ser desallotjades en un breu
marge de temps. De fet, la maquinària judi-
cial i administrativa per fer-ho possible ja
s’ha posat en marxa. En el cas de la Kasa de
la Muntanya, aquesta ha rebut una notifi-
cació amb una “ordre de llançament”, expre-
ssió que en llenguatge policial significa l’ex-
ecució per la força de l’expulsió de la gent
de la casa, la data en que s’efectuarà està fix-
ada pel proper 2 d’octubre. L’ordre la signa el
jutjat de primera instància número 6 de Bar-
celona, després que en donés el vist-i-plau la
secció quarta de l’Audiència Provincial.
Les Naus a l’espera de data
Per la seva banda, el centre social i cultural
Les Naus ha rebut la resolució ferma per

part de la secció 13 de l’Audiència Provincial
de Barcelona. El tribunal ha revocat la
decisió del jutjat de primera instància, que
en el procés civil de desnonament per pre-
cari havia dictaminat a favor dels i les oku-
pants del centre social. L’Audiència Provin-
cial insta als membres de Les Naus a que
abandonin en un breu interval de temps l’es-
pai, que des de fa 9 anys és un referent cul-
tural i reivindicatiu de la ciutat. La data de
desallotjament podria situar-se entre finals
de setembre i començaments d’octubre. 
Des d’ambdós espais okupats ja s’han emès
comunicats denunciant els interessos espec-
ulatius i polítics que s’amaguen darrera dels
desallotjaments. A més, es llança una cam-
panya de solidaritat per recollir suports i
oposar-se a aquestes actuacions. Pots con-
tactar amb tots dos centres socials a les se-
güents adreces i telèfons:

Kasa de la Muntanya     
Av. Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35
Barcelona 08024
Fax: 93.213.91.76       
MAIL : <muntanya@flashmail.com>

Centre social Les Naus
c/Alegre de Dalt 52
Barcelona 08012
MAIL : <lesnaus@sindominio.net>

EL 2 D’OCTUBRE ORDRE DE LLANÇAMENT DE LA KASA DE LA MUNTANYA

Les Naus i la Kasa de la Muntanya 
en perill real de ser desallotjades
9 i 14 anys d’història traçats per dos dels espais okupats més actius de Barcelona.

DUES DE LES QUATRES PERSONES INICIALMENT DETINGUDES VAREN SER ALLIBERADES. LES EMPRESONADES SÓN A ALCALÀ-MECO

Dos dels detinguts a València els decreten presó preventiva
Milers de cartells a les parets de Barcelona demanen la llibertat dels presos anarquistes de Salònica i València.
VALÈNCIA /L’HORTA.- L’operació policial inicia-
da a la ciutat de València el passat dilluns en
contra de col·lectius anarquistes va compor -
tar finalment la detenció de quatre persones.
Dues d’aquestes, però, van ser posades en
llibertat, una d’elles durant la seva reclusió
als calabossos de la Jefatura Superior de
Policia de València, l’altre després de declarar
davant del Jutjat Central de Primera Instància
número 1 de l’Audiència Nacional a Madrid. 
Aquest últim alliberat presentarà una denún-
cia contra la policia per detenció il·legal i
d’altres delictes. Sembla que els atestats poli-

cials que varen conduir a la seva detenció se
l’acusava d’haver realitzat la instal·lació elèc-
trica del centre social Malas Pulgas, fet que
suposadament era indicatiu d’algun tipus de
terrorisme. Segons el ministeri de l’interior,
les dues persones empresonades després de
declarar van declarar que havien participat
en la majoria de les accions directes de les
que se’ls acusava, això sí, després d’haver
estat durant més de 96 hores detingudes,
incomunicades a un calabós, interrogades i
traslladades amunt i avall, entre comissaries,
jutjats i registres. Tot això amb l’amparament

de la Llei Antiterrorista, fet que ha estat
denunciat per nombroses entitats socials
valencianes (Xaloc, Soroll, Cnt, etc...), que a
més, han exigit la llibertat immediata dels
dos joves llibertaris. Tota la operació ha estat
envoltada d’una intensa pressió policial amb
informes i comunicats enviats als mitjans de
comunicació valencians, amb la finalitat de
generar una aureola “terrorista” al voltant
dels grups i col·lectius anarquistes valencians.
Continuen a presó els nois de Salònica
BARCELONA .- Mentrestant han continuat les
protestes per les detencions i empreson-

aments de 7 persones a les manifestacions de
rebuig a la passada cimera de la UE de
Salònica, Grècia. A la ciutat de Barcelona i les
poblacions de l’Àrea Metropolitana han
aparegut milers de cartells exigint la “Lliber-
tat dels Anarquistes empresonats a Grècia”.
També es va realitzar un acte de suport als
joves davant del consulat grec de Barcelona
el passat divendres 11 al matí. Una desena de
persones varen concentrar-se davant l’edifici,
varen desplegar una pancarta i varen repartir
octavetes informant de la situació.

Contra-Infos 15/7/03

PERSECUCIÓ DE COL·LECTIUS ANARQUISTES

ELS FETS DE LA VAGA DEL 20-J

Primer espai autònom okupat a Dublin
DUBLIN /IRLANDA.- Aquest cap de setmana s'ha okupat un edifici en ple centre de Dublin.
L'objectiu es dotar a la ciutat d'un espai public i lliure, on activistes, artistes i colectius
socials puguin treballar, i posar de manifest els abusius preus de l'abitatge degut a l'e-
speculacio. Despres que als anys 70 es desallotgessin les primeres cases okupes desti-
nades a l'habitatge, a Dublin no hi havia tornat a haver cap okupacio. Un edifici que feia
deu anys que estava deshabitat a recuperat la vida i la vitalitat. Per fi Dublin te un
"Autonomous Community Space" (ACS!) perque el moviment social de la ciutat pugui
compartir, decidir, parlar, escoltar, ensenyar, veure, ballar, pintar, jugar... seguir actuant, i el
que es pensi sobre la marxa! I amb molta marxa!!          Indymedia + Contra-Infos 15/7/03

Es suspèn el judici contra
els detinguts del 20-J

BARCELONA.- El passat dijous 10 de juliol,
havia de tenir lloc el judici contra els i les
detingudes després de la manifestació de la
vaga general del 20 de juny de 2002. Unes
70 persones, es van concentrar davant dels
jutjats de Lluis Companys, en solidaritat
amb els acusats. Finalment el judici es va
suspendre per la no compareixença d'un
dels policies citats. Els tres joves acusats,
s'enfronten a penes de presó que ascendeix-
en a quatre anys i mig, més una multa de
3600 euros per persona. Són acusats de par-
ticipar en els ja famosos fets de la Catedral,
on la policia va irrompre violentament en
un concert que allà es celebrava. La gent
assistent a l'acte, es van defensar fent retro-
cedir a la policia en diverses ocasions. Els
enfrontaments, que van ser molt durs, es
van allargar durant més de dues hores. 

Contra-Infos 15/7/03

BRUTALITAT I IMPUNITAT

BA R B E R À/VALLÈS OCCIDENTAL.- “Durant les
Festes Majors de Barberà del Vallès, aquest
cap de setmana passat, membres de la poli-
cia municipal de Barberà van actuar de man-
era irresponsable, amenaçant, coaccionant i
insultant a diverses persones integrants de
les entitats locals Assemblea de Joves de
Barberà (AJB), Grup d’Agitació Cultural l’Ate-
neu Barberenc (GACAB) i Ateneu de Barberà
(AB). Tots aquests col·lectius tenien una car-
pa a l'espai de barraques anomenat la 'Barra-
keta' i encara que és veritat que es va tancar
amb retard l'espai, el nombrós públic que
visitava la Barraketa feia impossible tancar a
les tres de la matinada en plena Festa Major

del poble. La policia local va venir cada nit
provocant, identificant a gent per després
denunciar-los per resistència a l'autoritat,
intimidant, insultant, sense voler mentenir
cap mena de diàleg i amb una prepotència
que no es pot tolerar. La nostra millor res-
posta, la que van donar els centenars de veïns
i veïnes que es van passar i van omplir la
‘Barraketa’ durant els dies de festa major, fent
d’aquest espai un dels més visitats durant
aquests dies. Moltes gràcies a tots i totes.”

Assemblea de Joves de Barberà 
+ Grup d’Agitació Cultural l’Ateneu Barberenc 

+ Ateneu de Barberà + Contra-Infos 15/7/03

PREPOTÈNCIA DESMESURADA DE LA POLICIA LOCAL DE BARBERÀ

La policia local de Barberà del Vallès 
agredeix i acusa de resistència a diversos
membres de les barraques alternatives



ANTIINSTITUCIONAL

ES PLANTEGEN DUR EL CAS A ESTRASBURG

Condemnades al pagament d’una
multa les dues persones jutjades 

pels fets de l’estiu passat a la Punta
LA PUNTA/VALÈNCIA .- Sal·lus Herrero, profes-
sor de filosofia i col·laborador de VilaWeb
Ontinyent, ha estat condemnat al pagament
de 60 euros per ‘resistència a l’autoritat’ en
els fets de la Punta de València de l’estiu pas-
sat. Raül Garrido, l’altre acusat, haurà de
pagar la mateixa multa per haver insultat els
policies mentre apallissaven Sal·lus. Sal·lus
Herrero, que porta un marcapassos, va
denunciar els seus agressors i després de
quasi un any encara està de baixa i en tracta-
ment mèdic per problemes cervicals greus,
sense que ja s'ha pogut reincoporar al seu
lloc de treball a l'Institut de Secundària a la

ciutat de Paiporta. Tampoc no se sap encara
l'abast d'unes lesions físiques que poden ser
irreversibles. La indignació que ha generat la
condemna en els acusats l’expressa Sal·lus
Herrero en aquest article. Herrero denuncia
que a l’instint de supervivència d’una per-
sona que porta marcapassos l’anomenen
‘resistència’, i denuncia una trama de ‘corrup-
ció i especulació’ de la qual ‘també forma
part la justícia’. També explica en primera
persona com va anar el judici, i l’’hostilitat’
mostrada per la jutgessa. Ara mateix estudia
si durà el cas al Tribunal d’Estrasburg. 

Vilaweb 15/7/03

Un centenar de persones
protesta contra l’inici de

l’enderrocament dels
quarters de Sant Andreu

SANT ANDREU/BARCELONA .- Un centenar de
persones, moltes d’elles inquilins dels quar-
ters militars, es van manifestar el passat
divendres 11 de juliol des de les casernes de
Sant Andreu, fins a la plaça Orfila, seu
d’aquest districte barceloní, per protestar
per l’inici de l’enderrocament del recinte.
Brigades municipals, escortades per unitats
antiavalots de la Guàrdia Urbana, continuen
retirant els enderrocs després de la demoli-
ció, de tres naus no ocupades i de part del
mur perimetral de la caserna d’Artilleria,
delimitat pel Passeig de Torres i Bages i al
carrer Gran de Sant Andreu.
Els treballs es produeixen després d’haver
completat la neteja del recinte i són previs

Sentència judicial
contra un jove
insubmís electoral
BARCELONA .- “El passat 8 de juliol va sortir la
sentència per delicte electoral per a Alex L.
La fiscal i el jutge argumenten: “Que l’a-
cusat no es va presentar en la taula elec-
toral del 12 de març del 2000 com segon
suplent de president, amb la intenció de
perjudicar la bona marxa del procés elec-
toral. No va comunicar en cap moment, ni
tan sols per via telefònica la realitat de la
seva suposada causa d’objecció de con-
sciència. Però com diu una sentència del 28
de març de 1996 << sota pena de buidar de
contingut els mandats legals, el dret a la
llibertat ideològica reconegut en l’article
16 de la CE no resulta per si sols suficient
per a eximir als ciutadans per motius de
consciència del compliment de deures
legalment establerts>>; perquè en cas con-
trari, es donaria lloc a una via perillosa per
a l’incompliment dels deures legalment
establerts vulnerant-se el principi d’igual-
tat entre els espanyols que proclama l’arti-
cle 14 de la Constitució, doncs si una majo-
ria de ciutadans actués amb una conducta
similar al d’avui acusat, esdevindria inaplic-
able i inexecutable el règim electoral, el
sistema de partits i la mateixa democràcia
en estendre’s la comoditat personal i l’a-
bandó de les càrregues públiques.” Per tant
se’l condemna a: 11 caps de setmana d’ar-
rest, set mesos de multa amb quota diària
de 10 euros diaris, en cas d’impagament 105
dies de privació de llibertat, 6 anys d’in-
habilitació especial per a presentar-se en
llistes electorals, així com el pagament de
les costes processa’ls. Queda clar que no
els a agradat gens, que la gent es comenci a
plantejar aquesta via de lluita, i el que
intenten és que no es segueixi l’exemple i
per aquest motiu han posat aquesta pena
tan alta, però la insubmissió electoral és
alguna cosa que ens hauríem de plantejar
per a desemmascarar aquesta democràcia.” 

Plataforma per la insubmissió 
electoral 15/7/03

MADRID .- Entre les set i les dotze del matí del
dilluns 14 de juliol, una dotació de més de
cent antiavalots assegurava amb la seva
presència que l’edifici del carrer Ministriles
era reintegrat a la seva propietària, una im-
mobiliària que preveu derrocar i tornar a
construir: especular, aprofitant els bons
temps que corren per al diners, per a l’únic
sector econòmic, l’inmobliari, que ordena i
mana en aquestes terres. A l’arribar la policia
només es trobaven a l’interior de l’edifici
tres joves, que van oposar alguna resistència
a les Forces de l’ordre, el que va donar lloc a
forcejaments que no van causar ferits, no
van haver-hi detencions. Al produir-se el de-
sallotjament van acudir al carrer un altra
dotzena de joves que van acusar a la policia
de negar-los els seus “drets processals”, men-
tre els agents romanien a la porta del Labo-
ratori 4 per a evitar l’entrada dels joves i es
situaven en ambdós extrems del carrer Mi-
nistriles, que en aquests moments encara es
trobava tallat al trànsit. Al carrer també hi
havia aparcades mitja dotzena de tanquetes
de la Policia Nacional que romanien a la
zona per tal d’evitar incidents, encara que la
situació al carrer era de tranquil·litat. La
policia va permetre als joves accedir a l’edi-
fici de Ministriles, en grups de dos, perquè
treguessin de dintre els seus efectes person-

als. El Laboratori 4 va ser ‘okupat’ el passat 9
de juny, amb motiu del desallotjament poli-
cial del Laboratori 3, que estava situat al car-
rer Emparo de Lavapiés, un barri en el qual
aquest moviment juvenil duu set anys ocu-
pant edificis deshabitats per a denunciar l’e-
speculació immobiliària com causa dels pro-
blemes socials. Segons va assenyalar un dels
membres del moviment ‘okupa’ ‘hem util-
itzat durant aquest temps els immobles per
a organitzar activitats de caràcter social,
cultural i artístic, amb la finalitat de fomen-
tar la sociabilitat al barri de Lavapiés i de

crear un nou model de ciutat que no estigui
basat en l’intercanvi monetari, ja que s’estan
deixant els temes d’habitatge en mans de l’e-
speculació’. L’edifici del carrer Ministriles nº
11 desallotjat per la policia era l’antiga Casa
del Poble del PSOE, però duia aproximada-
ment un any deshabitat des que al 2002 ho
va comprar una empresa immobiliària. Cal
destacar que després del desallotjament del
labo 4 la mateixa policia va desallotjar uns
habitatges okupats a ‘huertas’, no se sap si és
el mateix jutge qui ho ordena, ja que el desal-
lojament de ‘huertas’ no està gens clar judi-
cialment, o ja directament la policia decideix
per si mateixa i fa el que li be de gust, amb
encara més carta blanca, si es que es pot.

Indymedia Madrid + Contra-Infos 15/7/03

DES DEL 17 DE MARÇ EN VAGA LABORAL

Sis treballadors en vaga de fam tancats una església  
TOMARES /SEVILLA .- Ja han passat més de dues setmanes des que sis treballadors de la neteja de
Tomares es van declarar en vaga de fam a l’església de la Magdalena. La situació és cada dia
més preocupant. L’estat de salut d’aquestes persones es deteriora cada vegada més. La vaga a
Tomares duu ja més de tres mesos i mig. No obstant això, ni Ferrovial ni l’Ajuntament de
Tomares desitgen una sortida justa. Segons diu un dels comunicats ‘Estem en vaga perquè l’em-
presa Ferrovial, concessionària del servei, es nega a tornar a signar el conveni ja signat al 2002.
L’empresa vol acomiadar als treballadors, doncs, tant empresa com alcaldessa, Antonia Ferro,
no volen treballadors organitzats que vetllen per la seva dignitat i dret a treballar com a per-
sones. Volen que els treballadors siguin esclaus submisos, però ni els treballadors, ni les seves
famílies ni molta gent que els recolcem anem a consentir-ho. És per això que es va decidir fer
la vaga el passat 17 de Març. Però ni el dret a la vaga (recollit en la Constitució) ha estat respec-
tat. L’empresa no ha complert els serveis mínims i la vaga no s’ha fet notar (ho pots compro-
var veient que Tomares està tan net com abans de la vaga)’. Els treballadors de la neteja públi-
ca hem fet una vaga neta i legal des del principi, i així continuarà sent fins que es readmetin a
tots els acomiadats, cessament l’amenaça d’acomiadament, i es restableixi la pau social. No
tenim comitès executius ni alliberats sindicals que prenguin les decisions per nosaltres, les
decisions sempre les prenen els treballadors en assemblea, tots els implicats tenen accés a
tota la informació i a ningú se li oculta res. Per a+info http://www.cnt.és/tomares  

Contra-Infos 15/7/03 

UN MES DESPRÉS DE L’OKUPACIÓ ARREL DEL DESALLOTJAMENT DEL LABO 3 

Han desallotjat el Labo 04

El diari La Razón a judici per difamació
MADRID .- “Contra tot pronòstic, dimecres passat 9 de juliol del 2003 (¡dos anys i mig
després!) i gràcies en bona mesura a la perícia i al treball d’Endika Zulueta, advocat que ha
dut el cas, el director del diari La Razón, José Antonio Vera Gil i dos dels seus periodistes
més infames Santiago Recio Aguilar i Alberto Hernández Sortit (ja que estan disposats a
signar articles de qualsevol mena) han hagut d’asseure’s a la banqueta acusats de calúm-
nies contra el CSOA El Laboratorio. Els dies 7 de novembre i 3 de desembre de l’any 2000,
el diari La Razón va publicar diversos articles en els quals acusava de delictes de terror-
isme a les persones que en aquells dies okupaven un edifici buit des de la seva construc-
ció, allà per la dècada de 1970 (i buit encara avui, després del seu desallotjament), al Parc
de Cabestreros (Lavapiés, Madrid), i que va ser seu durant dos anys i mig el Centre Social
El Laboratorio en la seva segona versió. Encara no es coneix quina serà la sentència, però
veure a aquests ‘personajillos’ acusats de calumnies no està gens malament, i potser s’ho
pensen una mica més la próxima vegada.”                                      El Laboratorio 14/7/03

MONTJUIC/BARCELONA.- “Barcelona acollirà
del 27 de juliol al 3 d’agost els X Jocs
Mundials de Bombers i Policies, una com-
petició del més pur estil yanqui. De fet, vuit
de les nou edicions anteriors han tingut lloc
als USA i l’altra va ser a Europa. No és res
més que un rentat de cara, amb la intenció
d’associar la policia amb la bona imatge que
els bombers gaudeixen a la societat. Una
estratègia que tant agrada als tecnòcrates
de l’Ajuntament de Barcelona, en la línea de
la fantasmada del Fòrum 2004, una excusa
hipòcrita per fer negocis en una de les més
grans alteracions urbanístiques de la història
de la ciutat i que serveix per transformar a la
vegada termes universals com respecte, sol -
idaritat, interculturalitat...
Per tal que els maderos ens caiguin bé, els
vesteixen de simpàtics esportistes, així com
per la tele els treuen en insofribles tele-
sèries. No obstant, a la nostra vida real es-
tem tristement acostumades/ts als repetits

episodis d’abusos de poder, racisme, impuni-
tat, maltractes a comisaria, prepotencia als
carrers, tortures, extorsió, etc. Mentre duren
les competicions hi haurà altres espais on es
promocionaran els diferents cossos policials.
És el cas d’una fira on per exemple podrem
trobar una parada de la Interpol o una
exposició de material policial, dins d’un saló
de seguretat i prevenció. Tot això per a que
veiem clarament com es preparen per tal de
vigilar, reprimir i torturar. Per això, perquè no
volem romandre impassibles, s’estan prepa-
rant diferents activitats de cara a aquests
jocs de bombers i maderos. Com per exem-
ple un partit de fútbol de por entre secretes
i pitufos (joc brut assegurat). A la web de l’a-
juntament (www.bcn.es), al link dels jocs, hi
ha un calendari amb les diferents activitats
oficials organitzades que potser us podran
suggerir alguna mala passada. Animeu-vos!

Te la juguen a tu, they always fuck you!”
Te la pegan por la cara 15/7/03

ANIMEU-VOS PER FER-LI'S PASSAR UNA MALA JUGADA

Jocs de bombers i «maderos», 
un altre rentat de cara

Entre el 27 de juliol i el 3 d'agost es disputa aquesta competició.

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS LABORAL LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA

al desallotjament dels pavellons on viuen
prop de 500 persones, pendent de la res-
olució d’una demanda de desnonament.

Contra-Infos 15/7/03



>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 Dissabte 19 Diumenge 20 Dilluns 21 Dimarts 22

Les temperatures tenen tendència a baixar progressivament durant la setmana. Les pluges en
forma de tempesta restringides al Pirineu. La nit de dimecres a dijous possible ruixat a la costa.

DIVENDRES 18 DE JULIOL A LES 21:30H. JALEA REAL I MÉS. <M> CANYELLES L-3

Festa anti G8 a Can Masdeu
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M

BUTLLETÍ SETMANAL
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tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

DIUMENGE 20 DE JULIOL 18H A LES NAUS. PER A LA JUSTÍCIA ECOLÒGICA I SOCIAL

Presentació d’El Pimiento Verde

LLUITES D’ARREU

El tribunal Suprem de Nigèria
ha ratificat la sentència a
mort per lapidació d’Amina
NIGÈRIA .- El tribunal Suprem de Nigèria ha
ratificat la sentència a mort per lapidació
d’AMINA, solament s’ha retardat l’execució
de la sentència en dos mesos per a acomi-
adar-se del seu nadò. Transcorregut aquest
temps serà enterrada fins el coll i serà  ape-
dregada, a no ser que un mar de signatures
no aconsegueixi dissuadir a les Autoritats
Nigerianas. Amnistia Internacional demana
el teu suport a través de la teva signatura en
la seva  pagina Web.
Mitjançant una campanya de signatures
com aquesta es va salvar una altra dona
l’any passat, Safiya, en la mateixa situació.
Sembla ser que per AMINA han rebut
poquísimes signatures. Contacta de seguida:
www.amnistiapornigeria.org i signa per
AMINA No pensis que no serveix de res, a
l’altra dona li va salvar la vida. Fes circular
aquest missatge entre les persones que saps
que són sensibles a aquesta amenaça de
mort horrible.              Contra-Infos 15/7/03

BARCELONA.- Arran de la convocatòria dels
Campionats del Món de Natació a Barcelona,
vàrem iniciar la campanya de denúncia a tra -
vés d’internet i amb els contactes directes
amb col·lectius i partits catalans més compro -
mesos amb les seleccions catalanes, per exigir
que els nedadors i les nedadores catalanes
puguin competir com a catalans, cosa que per -
meten els estatuts de la Federació Interna -
cional de Natació. Il·lusionats vàrem convocar
una concentració per explicar a la concurrèn -
cia de la inaguració dela Campionats de
Natació, que amb els diners públics es finança
un esdeveniment que discrimina la natació
catalana. Dissabte 12 de juliol a les 19.00 h.-
davant de l’estadi Olímpic només hi hem estat
deu persones. Els escorcolls i les identififica -
cions i la aclaparadora presència policial han
fet que, finalment, decidíssim concentrar-nos
a la Pl. Espanya per evitar ésser arraconats a
mercè de la policia. Pel camí, vigilats de prop
per policies “secretes”, hem repartit 1000

octavetes explicatives escrites en català i en
anglès. Un cop a la Pl. Espanya hem desplegat
una pancarta, amb el lema “Volem competir
com a catalan(e)s”. Tot seguit les dues person-
es que sosteníem la pancarta hem estat iden -
tificats per agents de la policia nacional. El
balanç és poc satisfactori. Però creiem que
calia actuar i únicament ens reca veure com la
ciutadania de de Barcelona tolera les exhibi -
cions d’espanyolisme i l’opulència del poder
que ens governa (llegiu CiU, PSC, ERC, Icv o PP).
Malgrat tot, considerem que cal seguir teixint
vincles de resistència i d’afinitat i que a la con-
centració d’avui, tot i l’angoixa de veure’ns
“acorralats”, hem vist clar que la mobilització
ciutadana justa i pacífica els provoca por. El
desplegament policial que ha orquestrat la
Delegació del Govern espanyol i l’Ajuntament
de Barcelona entorn de la nostra concentració
demostra que cal seguir lluitant per acon-
seguir que la natació catalana pugui competir
com a federació independent.

Detenció a Barcelona de 
Juan Antonio Llopart Senent,
líder de l’MSR i editor
d’Edicions Nova República
BARCELONA.- “El passat 9 i 10 de juliol els
mossos informaven de la detenció i els reg-
istres domiciliaris del líder del feixista Movi-
ment Social Republicà, José Antonio Llopart,
i d’un altre cap rapat, skin, de la mateixa for-
mació. Van detenir a Llopart i van registrar el
seu domicili, els locals d’Edicions Nova
República i els locals de la botiga Kalki de
Barcelona, que venia llibres apologètics del
nazisme i del genocidi. La petició serà d’una
pena de cinc anys de presó, per un delicte
d’apologia del genocidi”. Els títols que venia
el líder del Moviment Social Republicà eren
els clàssics del nazisme, al costat de llibres de
neonazis espanyols com Ramón Bau (Estat
Europeu), Ernesto Milá (Partit Espanyol Na-
cional Socialista i Democràcia Nacional),
Jorge Morta (CEDADE)... Els nazis de Demo-
cràcia Nacional, el partit de l’ex-skinhead
Manuel Canduela i del ex terrorista del GAL
Ernesto Milá, han obert un nou local a Bar-
celona. L’editorial de Milá, Pyer, ha publicat
llibres de contingut xenòfob com “El Marroc,
l’enemic del Sud”.             Indymedia 15/7/03

Accions a Barcelona i Tarragona contra
l'Oleoducte de Cru Pesat d'Equador

Comença a Tivissa la campanya 
contra el macroabocador Atac feixista als locals de la CGT

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Aquest és un resum del comunicat emés per la CGT. Durant la
matinada del dissabte 12 de juliol, pels voltants de les 3 h., un grup organitzat va provocar
un incendi de forma intencionada a les tres portes d’entrada des del carrer a l’esmentat
local. L’incendi va ocasionat greus desperfectes i danys a les portes, a la façana, al mobiliari
i a algunes parets interiors de l’edifici. Aquest atac es suma al seguit d’agressions i atemptats
que al llarg dels darrers mesos han anat patint diferents persones, locals i col·lectius de nos-
tra ciutat amb un contingut clarament feixista i racista (persones immigrades, carnisseries
musulmanes, etc.). Aquest atemptat s’ha produït impunement malgrat la forta presència de
Policia Nacional (entre ells d’anti-avalots) per la situació de “risc” que s’està visquent aque-
sts dies a Terrassa. També volem denunciar l’actuació de la Policia Municipal que en cap
moment, un cop succeïts els fets descrits, s’ha posat en contacte ni amb aquest secretariat
ni amb cap de les entitats que participen en la gestió d’aquests locals. 

Kaosenlared.net + Contra-Infos 15/7/03

TIVISSA/RIBERA D’EBRE.- La Plataforma per la
Defensa de la Ribera d’Ebre en la seva reunió
d’ahir dia 8 de juliol de 2003 va decidir tirar
endevant l’acte Festiu-Reivindicatiu contra
el macroabocador de Tivissa. L’acte tindrà
una assemblea informativa en la que inter-
vendran 3 experts en temes de residus.
I participaran grups municipals del territori:
Uns graellers de les nostres comarques ame-
nitzaran el començament de l’acte fins l’as-
semblea. Desprès hi haura festa i ball amb
dos grups musicals dels nostres pobles:
RAÏNA de Ginestar i RODAMONTS de Mira-
vet. L’entrada a l’acte és de franc, però es

demana des d’ara la col·laboració de tothom
per poder pagar totes les despeses. La
plataforma de la Ribera disposarà d’un cotxe
amb megafonia per anar pels pobles de la
Ribera, Terra Alta i Priorat anunciant aquest
acte. Oferim aquest acte a totes les Plata-
formes locals per poder publicitar les seves
activitats i reivindicacions. DIA 18 DE JULIOL
A MORA D’EBRE, PISTA POLIESPORTIVA,
22,3O HORES: MIL.LIONS DE TONES DE
MERDA PER A LES GENERACIONS FUTURES
A LA RIBERA D’EBRE: NO GRÀCIES

Plataforma per la Defensa 
de la Ribera d’Ebre 15/7/03

Acte per les seleccions catalanes reventat per la 
policia a les portes del campionat mundial de natació

campanyes.org/campionatsnatacio 15/7/03

INDEPENDENTISME

ANTIFEIXISME

CATALUNYA .- Dijous 10 juliol, dia internacional
d'acció contra “l’Oleoducto de Crudos
Pesados” d’Equador, s’han realitzat accions a
Tarragona i Barcelona contra Repsol, BBVA i
Caja Madrid, empreses involucrades en el
projecte. A Tarragona, diversos grups ecolo-
gistes, integrants de la Plataforma interna-
cional contra la construcció de l'OCP (oleo-
ducto de crudos pesados) s'han concentrat a
la Rambla Nova de Tarragona davant les
sucursals del BBVA i Caja Madrid, i posteri-
orment davant la delegació que la empresa
Repsol te a la Pobla de Mafumet, per
mostrar la nostra repulsa a l'execusió del
projecte i convidar a aquestes entitats a que
l'abandonin. L'OCP no cumpleix amb els
estandars ambientals del BM i suposa el

desplaçament de molts pobles indígenes
així com  també un deteriorament consider-
able al medi ambient. A Barcelona, es va
escalar el monument a Francesc Macià a la
Plaça Catalunya, despenjant una pancarta
gegant on es llegia: "PAREMOS EL OLEO-
DUCTO DE ECUADOR, REPSOL : EXTER-
MINIO DE LA AMAZONIA", alhora, un grup
de manifestants portaven un altra pancarta:
" Caja Madrid y BBVA invierten en exter-
minio de bosques tropicales, NO al OCP".
Més tard els i les manifestants van empa-
perar les oficines centrals de Caja de Madrid
i BBVA amb un mapa del recorregut de l'OCP
i animan a un boicot contra aquests bancs.

www.ojotrananacional.org 15/7/03

LLUITES CONTRA EL PATRIARCAT


