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El proper 8 de novembre a les 21h organitzarem un concert per l’autogestió del Contra-Infos a l’Hamsa. Per ajudar a que surti durant tot l’any aquest butlletí, difón la convocatòria i vine. Defensa i difón la contrainformació, menja’t els mass media. 

CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALSIMPUNITAT DE LA GUÀRDIA URBANA A SANT ANDREU

La manifestació a la confluència del carrer de Sant Adrià amb el carrer Gran. 

SANT ANDREU DE PALOMAR.- El dissabte a migdia
varen sortir als carrers de Sant Andreu de
Palomar centenars de persones per tal de
denunciar la violència policial dels agents
municipals que la setmana anterior havien
carregat per ordres del regidor en contra del
concert del Correllengua que tenia lloc a la
plaça de Can Fabra. La protesta es va iniciar a
la plaça Orfila sota lemes com “Jordi Hereu
no et volem a Sant Andreu” o “Jordi Hereu
aquest poble no és el teu”. Va recórrer amb
tranquilitat els carrers més cèntrics del poble
fins a tornar al lloc d’inici. Cal destacar la

presència de gent de diferents àmbits associ-
atius, així com gent de totes les edats. Tot i
això, el districte de Sant Andreu no ha assum-
it les crítiques per la violència policial, i la
persona que va demanar el permís per la real-
ització del Correllengua continua denunciada
per desordres públics. Ni Jordi Hereu (PSC), ni
Joan Pallarès (ERC) s’han mogut de les seves
posicions extremistes i fins i tot s’ha iniciat a
Sant Andreu un procés de marginació i depu-
ració de les posicions crítiques amb l’actuació
dins mateix de les Joventuts d’Esquerra
Republicana, amb amenaces i coaccions.           

BARCELONA.- Fa uns mesos que les empreses
elèctriques Iberdrola i Fecsa han iniciat una
campanya propagandística massiva anun-
ciant l’arribada de “l’energia verda”. Els anun-
cis es basen en  relacionar el consum d’elec-
tricitat amb la conservació del medi ambient
i les empreses es presenten com a primeres
companyies, per separat, que produiran tota
l’energia a partir de fonts renovables. 
Ara bé, cal veure els antecedents de les emp-
reses i del sector per tal de valorar la netedat
d’aquesta energia. L’1 de gener del 2003 s’obria
del tot el mercat de l’energia elèctrica a
l’Estat Espanyol, amb una conseqüent
reestructuració de mercat de les grans emp-
reses elèctriques. A Catalunya, de 3 grans
empreses anteriors a la liberalització (Fecsa,
Enher i Hecsa) es va passar a una única empre-
sa distribuïdora (Fecsa-Endesa), amb el man-
teniment d’algunes petites empreses d’àmbit
comarcal. A l’Estat Espanyol, de 14 grans emp-

reses n’han quedades 5 (Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa, Hidtrocantábrico i Viesgo). 
A l’actualitat a Catalunya el 50% de l’electric-
itat es genera amb centrals tèrmiques (gener-
adores de l’efecte hivernacle) i un 25% prové
d’energia nuclear. Si anem al cas d’Iberdrola,
aquesta ha adoptat l’estratègia d’anar-se pre-
parant davant aquesta dinàmica insostenible,
però a base dels consumidors. La segona em-
presa elèctrica, tan sols superada per Endesa,
concreta la seva propaganda d’energies ren-
ovables davant els consumidors amb la pro-
posta que es pagui un 4% més de la factura
elèctrica per tal que ells inverteixin aquest
percentatge en la instal·lació d’aerogener-
adors, plaques fotovoltaiques... per tal que en
un futur puguin produir grans quantitats
“d’energia verda”. La seva voluntat però, fins
ara, no ha anat per aquest camí. Durant el
2002, segons dades de la pròpia empresa, la
generació d’energia amb fonts renovables no

va arribar al 4% de la producció total. La
major part d’energia que ven Iberdrola prové
d’origen nuclear en un 45%, 36% gran hidràuli-
ca (pantans), el 9% de centrals tèrmiques de
carbó, el 8% tèrmiques de fuel/gas, 2% eòlica
i 1% minihidràulica. Tan Iberdrola com Fecsa
han seguit determinades polítiques alhora de
produir energia que no han respòs, per tant,
massa els paràmetres que ara propugnen. Cal
recordar la contribució d’Iberdrola en la defo-
restació que va provocar a Galícia durant els
finals dels 90 i inicis d’aquesta dècada. En el
cas d’Endesa, cal assenyalar la lluita dels ma-
putxes a Xile contra la construcció de repre-
ses en rius i terres indígenes. Avui a l’Estat es-
panyol només hi ha una empresa que pro-
dueixi el 100% de l’energia a partir de fonts
renovables. Es tracta de l’asturiana Electra-
norte que no subvenciona ni inverteix en cap
tipus de fonts contaminants. 
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En Juanra és extraditat d’Holanda i 
ingresat a la presó a espera de judici
BARCELONA .- El passat 16 de gener, va ser detingut a Ámsterdam Juan Ramón Rodríguez
Fernández, “Juan Ra”, activista en diversos moviments socials autònoms anticapitalistas de
Barcelona, sota l’acusació de pressumpta col·laboració amb ETA. Des d’aleshores, Juan Ra
ha estat a la presó d’alta seguretat de Vught a Holanda, a l’espera que un tribunal holandès
decidís sobre la seva extradició, sol·licitada per l’estat espanyol. El passat dijous 23 d’oc-
tubre aquesta extradició es va fer efectiva i en Juan Ra, provinent dels Països baixos va
ingressar a la presó madrilenya de Soto del Real. A Barcelona, el dilluns 27, prop de 100
persones es van concentrar durant un hora davant de la Delegació del Govern per protes-
tar per l’extradició. Actualment en Juan Ra està a espera de judici i us podeu comunicar
amb ell a l’adreça: Juan Ramón Rodríguez Fernández, Centro Penitenciario Madrid V (Soto
del Real), Crta. Comarcal 611 - Apdo 200 - 28791 Soto del Real - Madrid 
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ES SUSPÈN EL JUDICI DE FALTES PELS INCIDENTS ENTRE ACUSATS I AUTORITATS

Crits i cops de la jutgessa i els 
policies durant la vista de La Punta
LA PUNTA/VALÈNCIA.- El judici contra dues persones, que van ser identificades quan realitza-
ven pintades reivindicatives referents a l’Horta de la Punta, acusades de faltes es va haver
de suspendre a causa d’incidents ocorreguts durant el judici. A la vista els acusats es van
negar a fer cap declaració i van llegir un manifest firmat per Maulets en el que negaven
reconèixer l’autoritat del tribunal i afirmaven condemnar la justícia espanyola. En aquest
moment la jutgessa els va interrompre, instant-los a deixar de llegir “ese panfleto en valen-
ciano”, ordre que els acusats van desobeir i que va generar una forta tensió a la sala. Tot
seguit va ordenar el desallotjament de la sala i l’expulsió dels acusats. Els policies presents
van colpejar els acusats i els van conduir a una sala adjacent. Fins i tot un dels assistents al
judici ha mostrat les esgarrapades que li ha fet la pròpia jutgessa. Els assistents i els acusats
van poder marxar després de ser identificats, però tot sembla indicar que aquest succés
provocarà un altre procés emmarcat dins la lluita en el conflicte per la defensa de l’Horta.   

Contra-Infos + L’Avanç 28/10/03 Manifestació a
Cornellà en memòria
de Jorge Bolancel
Per sisè any consecutiu, una mani-
festació recorre els carrers de la ciutat

CORNELLÀ /BAIX LLOBREGAT .- El passat diven-
dres 24 d’octubre es va fer una manifestació
a Cornellà per commemorar la mort ara fa
sis anys de Jorge Bolancel, a qui s’acusava de
realitzar una acció contra una ETT. Després
de ser interrogat i detingut durant dos dies
per la Policia Nacional es suicidà en sortir de
la comissaria. A la manifestació van assistir
una cinquantena de persones, i va començar
al Mercat de Sant Ildefons on es va fer una
obra de teatre que denunciava els diferents
eixos del capitalisme. Després s’anà fins a la
comissaria on hi havia un fort desplegament
d’antiavalots i es va llegir un comunicat en el
que es recordava les morts vinculades a la
repressió i es denunciaven episodis repres-
sius succeïts durant l’últim any i mig.              
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300 PERSONES DENUNCIEN L’AGRESSIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Rebuig de la càrrega del Correllengua 
als carrers de Sant Andreu de Palomar
ERC defensa la violència policial en contra de l’acte organitzat per la CAL

Contra-Infos 26/10/03

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

IBERDROLA I FECSA INICIEN CAMPANYES DE RENTAT D’IMATGE

El gran frau de “l’energia verda” d’Iberdrola



SUPORT ECONÒMIC A ANARQUISTES DETINGUTS

BBVA: 0182-7028-21-0201530482

HOSPITALET/BA I X LLOBREGAT .- La manifestació
de la PxC de Josep Anglada a l’Hospitalet va
ser un estrepitós fracàs. No van arribar a
congregar ni a una cinquantena de persones,
i el veïnat del barri de La Florida en general,
tot i haver-hi alguna excepció no hi va par-
ticipar. Però possiblement el més trascen-
dent de la convocatòria va ser l’ús que en
van fer els mitjans de comunicació i els
mossos d’esquadra. Des de fa temps, la poli-
cia autonòmica utilitza els grups d’ultra-
dreta minoritaris per donar una imatge de
mà dura amb el racisme i la xenofòbia, cosa
que evidentment oculta els racismes i

xenofòbies institucionals que són fruit de
les polítiques d’immigració i la Llei d’Estran-
geria. En aquest cas, els mossos van fer una
petita càrrega a la meitat de la marxa, fet
que va provocar la suspensió de l’acte per
part de Josep Anglada. La difusió sobredi-
mensionada de la informació per part dels
mitjans afins a la dreta institucional també
dona idea de l’interés per part del PP, CIU i
PSOE alhora de visibilitzar partits polítics
més a la dreta que ells en polítiques d’immi-
gració, podent així justificar les seves posi-
cions més «moderades». Una estratègia que
es ve donant des de mitjans de l’any passat. 

Els presos de Tessalònica 
inicien una vaga de fam

Les inundacions del Fluvià mostren 
els riscs de construir a la Vall de Bas
LA GARROTXA.- L’aigüat del passat cap de setmana a la conca alta del Fluvià, en què el creix-
ement del cabdal va causar l’aïllament de quatre nuclis de població,  ha posat de manifest
els riscos que comporta per a la població la implantació de noves infrastructures a la Vall
de Bas. Aquest desbordament de les aigües forma part de la dinàmica pròpia del riu, però
no sol tenir conseqüències per a les poblacions adjacents, perquè les planes de la Vall d’en
Bas s’inunden i debiliten les riuades.
Salvem les Valls ha denunciat des de fa set anys les implicacions hidrogeòliques a mig i
llarg termini que pot tenir la construcció de l’eix Vic-Olot per Bracons. D’una banda es
preveu la canalització i l’adreçament d’un tram del Fluvià, de manera que traslladaria molt
ràpidament i sense control molta aigua, i augmentaria el risc d’inundacions, especiale-
ment a Olot. D’altra banda vàries de les obres impliquen una impermeabilització de part
de les planes, dificulten la recàrrega dels aqüífers i modifiquen el cicle de l’aigua. Tot i
això, fins ara no s’han desenvolupat alternatives sòlides que responguin a la pressió
urbanística existent.                                                Salvem les Valls + Contra-Infos 28/10/03

S’inicia una vaga de fam 
indefinida a la presó de Palència
La vulneració dels drets dels presos forcen aquesta nova vaga de fam
PALÈNCIA.- Un pres del Centre Penitenciari de Palència ha iniciat una vaga de fam indefini-
da davant de la situació a la que l’han portat, segons ell mateix, el director del centre i
l’encarregada de l’Assistència Social. El fet és que, tot i tenint tota la documntació
necessària i requerida per les autoritats penitenciàries, a aquest pres se l’ha negat el per-
mís per realitzar vis a vis amb la seva companya. Davant d’aquesta situació i d’altres de
caire personal, segons al.lega,  aquest reclús ha iniciat una vaga de fam indefinida fins que
aquesta situació es resolgui, tot assumint en les seves demandes les reivindicacions del
final de l’aplicació del règim FIES, el fi de la dispersió i la posada en llibertat dels malalts
a la presó i d’aquells i aquelles que han complert les dues terceres parts de la condemna,
així com demanant la solidaritat de tothom davant d’aquesta vulneració dels drets con-
templats en el seu propi règim penitenciari. Per escriure:

José Manuel Ferreira Kintas, CP LA MORALEJA, Ctra. Local P-120, 34210  
Dueñas - Palència Contra-Infos + J.M. Ferreira 28/10/03

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- 22 veïns i veï-
nes de Sabadell, 18 d’elles a través de La
Plataforma en Defensa dels Detinguts del
26S, van presentar el passat dilluns 27,  una
denúncia als jutjats contra l’Alcalde de
Sabadell M.Bustos i els dos regidors que van
presenciar les càrregues policials. La Plata-
forma al llarg de les darreres setmanes ha
realitzat múltiples actes que culminaran
demà amb l’entrega de signatures al Ple
Municipal. El passat diumenge van organ-
itzar un dinar popular amb l’assistència de
150 persones i una concentració silenciosa
on es van aplegar més de 500 persones. Per
altra banda, el grup municipal del PSC a
l’Ajuntament de Sabadell va fer el mateix
dilluns, la seva primera declaració en respos-
ta a la càrrega policial que va acabar amb 11

detinguts el passat 27 de setembre. La
declaració es va fer tan sols per denunciar
que tres regidors socialistes de l’Ajuntament
han rebut amenaces per part dels veïns i
veïnes durant les darreres setmanes. Davant
aquests fets, es va denunciar “la poli-
tització” que s’està duent a terme de “l’inci-
dent” per part de la coalició ciutadana
Entesa per Sabadell i de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns. Un representant de la
Plataforma en Defensa dels Detinguts afir-
ma que la Plataforma es desmarca dels fets i
critica el fet que l’Ajuntament només faci
que “llançar pilotes fora”. La Plataforma con-
voca una concentració silenciosa paral·lela
al Ple Municipal, el proper dimecres 29 a les
19.00 davant l’Ajuntament. 
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BARCELONA.- Un diari de Barcelona s’ha fet ressò
que l’Ajuntament de Barcelona vol instal·lar un
parc eòlic al dic nou de la nova bocana del
port. Ja fa uns mesos, aquest mateix diari,
informava de la proposta d’Iniciativa per
Catalunya d’instal·lar entre 7 i 15 aerogener-
adors al port (una inversió de l’ordre entre
7.000.000 i 15.000.000 Eur). El que més sor-
prèn d’aquesta informació és que es publiqui
sense haver procedit a cap tasca de verificació
de la seva credibilitat i/o viabilitat. També sor-
prèn que des del govern municipal s’anunciï
tan alegrement sense ni tan sols haver proce-
dit a una anàlisi exhaustiva de l’emplaçament

proposat, ni haver realitzat mesures de vent a
l’esmentat indret, ni haver-ne analitzat els
resultats. L’Entesa Catalana per una Energia
Neta i Renovable ha sol·licitat a persones
expertes en energia eòlica l’elaboració d’un
informe tècnic. L’informe en qüestió l’han
elaborat tècnics d’EUROSOLAR que és l’Asso-
ciació Europea per les Energies Renovables.
Les conclusions de l’informe són clares: a la
plana de l’entorn de la ciutat de Barcelona no
fa prou vent com per pensar en la instal·lació
d’un parc eòlic comercial i tampoc és previsi-
ble que en faci prou al dic nou de la bocana
del port. Amb l’arribada del Fòrum 2004 es

parlava d’instal·lar un aerogenerador de 1.000
o 2.000 kW allà on l’avinguda Diagonal es
troba amb la mar. Podria ser tot un atractiu pel
Fòrum, ja que un aerogenerador d’aquesta
potència nominal, situat al cim d’una torre de
suport de més de 50 o més metres d’alçada,
podria tenir incorporada una plataforma
accessible a la part superior de la torre des
d’on contemplar l’esplanada on es desenvolu-
paran les activitats del Fòrum de les Cultures
2004. I a més a més produiria algunes quanti-
tats d’electricitat neta per sota de 1.000 kWh
per kW instal·lat. En un indret ventós aquest
mateix aerogenerador produiria fins i tot més
de 2.500 kWh per kW instal·lat. Els costos d’in-
stal·lació d’aquests aerogeneradors són inferi-

ors a 1.000 Eur/kW i generarien uns ingressos
econòmics anuals de l’ordre de més de 75.000
Eur/any (en el cas d’un aerogenerador de
1.000 kW que en un indret ventós generaria
més de 150.000 Eur/any) i de més de
150.000Eur/any (en el cas d’un aerogenerador
de 2.000 kW que en un indret ventós gener -
aria més de 325.000 Eur/any). Si és vol poten-
ciar l’energia eòlica a la ciutat de Barcelona i la
seva àrea metropolitana que es faci en els
emplaçaments adequats perque sigui rentable,
que no es faci per imatge com tants cops ens
te acostumats el Sr. Clos. per més info:
<www.energiasostenible.org> 

Entesa Catalana per una Energia Neta i
Renovable + Contra-Infos 28/10/03

MASQUEFA /ANOIA .- El passat dissabte 25 d’oc-
tubre Mossos d’Esquadra de paisà i de la
Policia Local van carregar contra una quinzena
de persones que es manifestaven davant
l’Ajuntament protestant contra la inauguració
de la nova depuradora situada a el Maset.
El conseller de Medi Ambient de la Gene-
ralitat, Ramon Espadaler, visitava el poble
per inaugurar una depuradora en un acte de
campanya electoral ja que la depurao fa
mesos que funciona. Aquesta visita va ser
rebuda amb protestes dels Independents
per Masquefa, que consideren prioritari ins-
talar un bon sistema de conducció de les ai-
gües residuals. Actualment s’estan abocant
les aigües contaminades directament a la

riera, fet que no soluciona la nova depu-
radora. D’altra banda els veïns es queixaven
de l’ampliació de l’abocador dels Hostalets
situat al mateix terme municipal, que serà el
més gran de Catalunya. La Policia va realitzar
una càrrega “fulminant” en arribar el
Conseller per disoldre els manifestants.
Posteriorment el regidor dels Independents
per Masquefa va entrar a la sala per protes-
tar pel que havia passat. Finalment el con-
seller va abandonar l’Ajuntament caminant
entre escombraries escampades per tota
l’escala i els crits de “fora abocador” i
“polítics corruptes” dels masquefins. 

Independents per Masquefa 
+ Contra-Infos 28/10/03

PRESOS I PRESES EN LLUITA

TESSALÒNICA/GRÈCIA .- Les set persones que
van ser detingudes a les manifestacions
durant la última cimera de caps d’estat i de
govern de la Unió Europea a Tessalonica ja fa
quatre mesos que estan preses en presó pre-
ventiva i la seva situació segueix sent molt
delicada. D’una banda consideren que se les
està fent servir per justificar processos
represius més amplis i d’altra banda una de
les persones, de nacionalitat síria pot ser
deportat al seu país d’origen en el que té un
condemna de cadena perpètua per raons
polítiques. Per denunciar aquesta situació i

intentar aturar l’extradició el pres siri va ini-
ciar una vga de fam el dia 21 de setembre a
la que es van sumar la resta de persones el
passat 5 d’octubre. A Madrid s’està realitzant
una acció de suport que consisteix en un
dejú voluntari rotatiu d’una o dues persones
cada dia davant del ministeri d’Afers
Exteriors. L’acció, que intentaran mantenir
fins que les persones preses abandonin la
vaga de fam, té l’objectiu d’aconseguir més
difussió de la notícia i denunciar la situació. 

Grupo de apoyo presos Tesalonica 
+ Contra-Infos 28/10/03Insults i càrrega a la visita del Conseller 

de Medi Ambient a Masquefa

ANTIFEIXISME

LA DIFUSIÓ MEDIÀTICA DELS SEUS ACTES SEGUEIX SENT MOLT GRAN

L’Anglada i els candidats de la Plataforma 
per Catalunya es manifesten sols pels 
carrers de l’Hospitalet de Llobregat
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CONTINUEN ELS ACTES CONTRA LA BRUTALITAT POLICIAL

22 veïns i veïnes denuncien 
a l’Alcalde Manel Bustos

CRÍTIQUES A LA POLÍTICA ENERGÈTICA

Aerogeneradors a Barcelona pel Fòrum 2004?



Aquesta setmana hi haurà un canvi general del vents que ens portarà un ambient molt més sec i
més assoleïat en general, però amb fortes ventades i temperatures més fredes. El dimecres al matí
però encara podrà caure algún ruixat. El divendres també plourà però amb ruixats molt curts i vent.

>>>L’oratge de la setmana vinentBUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 31 Dissabte 1 Diumenge 2 Dilluns 3 Dimarts 4

Invasió d’Iraq:
la massacre continua

7768 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

142 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

DURANT L’OPERACIÓ D’ASSALT DE L’IRAQ

189 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

DES DEL SUPOSAT FINAL DE L’OCUPACIÓ DEL PAIS

(3 durant l’última setmana)

3 DE NOVEMBREA LES 9 DEL MATÍ, CONCENTRACIÓ ALS JUTJATS DE LLUIS COMPANYS

A qui pensen jutjar?
Judici a Can Masdeu, jornada  en defensa dels espais alliberats

Inaugurem el Fotut 2004
Defensem Les Naus
-DIVENDRES 31 D’OCTUBRE I DISSABTE 1 DE NOVEMBRE A LES 21H,

TEATRE “CONSERVAS” EN SUPORT A LES NAUS I MILES DE VIVIENDAS

-DIMECRES 5 DE NOVEMBRE A LES 20H A LA PLAÇA RIUS I TAULET

-DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE A LES 8 DEL MATÍ DAVANT DE LES NAUS

LE
MUN COP D’ULL A LES POLÍTIQUES IMPOSITIVES DE LA CIUTAT NEGOCI

Presentació del dossier 
“Sota les urpes de l’especulació”
VILA DE GRÀCIA.- “El passat divendres 24 al vespre va ser presentat després del sopador pop-
ular de la Kasa de la Muntanya el dossier sobre polítiques d’urbanisme anomenat “Sota les
urpes de l’especulació”. Aquest dossier ha estat editat per l’Assemblea d’Okupes de
Barcelona i ha estat elaborat per una comissió de la mateixa, que a través de la recopilació
de material i dades en el camp dels projectes urbanístics pretén donar un cop d’ull a les
polítiques urbanístiques que s’executen a la ciutat de Barcelona i la seva conurbació. Des de
l’imposició per la força d’un Peri al veïnat disconforme del Forat de la Vergonya, fins a la gen-
eració d’un fals discurs de la multiculturalitat  per fer de Barcelona un gran negoci a mans
d’inversors i constructors al 22@ o la zona del Fòrum, passant per la tolerància zero envers
l’okupació d’espais abandonats. Des d’aquest dossier pretenen deixar memòria històrica del
patrimoni urbanístic imposat mitjançant el desgast i l’esgotament de veïns i veïnes o amb el
recurs directe de la repressió policial sobre els qui es revolten. El dossier el podeu trobar a
les distribuïdores de material alternatiu: El Lokal, l’Arran, Espai Obert, etc... Per qualsevol
dubte podeu enviar un mail a <quinzenaokupacio@sindominio.net>”

Assemblea d’Okupes de Barcelona 28/10/03

HOSTAFRANCS/BARCELONA .- La companyia
Animalario, que representa des del passat
octubre a La Paloma l'obra “ALEJANDRO Y
ANA. Lo que España no pudo ver del ban-
quete de la boda de la hija del presidente”
realitzarà el proper divendres 7 de novem-
bre a l'Hamsa una funció solidària amb
l'Assemblea d'Okupes per denunciar les
amenaces de desallotjament que existeixen
sobre nombroses cases okupades i els judi-
cis previstos pròximament.
La pre-estrena de l'obra, de gira per tot
l'Estat espanyol, ja es va realitzar a Madrid
al centre social okupat El Laboratorio, amb
un èxit absolut. A la Comunitat de Madrid,
la censura va recaure sobre aquesta obra
que, a la síntesi oficial impresa des de les
institucions, van tenir la barra de resumir-la
com "Alejandro y Ana. Una historia de
amor", obviant tota l'exposició de motius
de la companyia que, "des del rencor",

repassen el menú de l'escandalós banquet
de la filla de la boda del president amb una
àcida crítica política cap el PP i el Poder.
L'obra, protagonitzada per Guillermo Tole-
do, Alberto San Juan, Javier Gutiérrez i
Roberto Álamo, s'ha hagut de prorrogar
tres setmanes més a La Paloma i amb ella, la
companyia Animalario vol palesar el seu
suport al moviment d'okupacions i als
espais alliberats. L'acte, serà organitzat per
diversos centres socials okupats i abans de
l'obra (que començarà a les 01.30 de la mati-
nada), l'Hamsa obrirà les portes a les 22.00
amb una kafeta flamenca que comptarà
amb l'actuació del grup La Retahila. Poste-
riorment, hi haurà kafeta aktiva. O sigui, que
el divendres 7 de novembre, Anita Aznar i
Alejandrito Aggag seran a l'Hamsa. I per una
vegada, contra els desallotjaments. Recor-
deu que l’Hamsa és al carrer Miquel Bleach
15, a Hostafrancs.      Contra-Infos 27/10/03

DEFENSA DELS ESPAIS ALLIBERATS

LA COMPANYIA ANIMALARIO, EN SUPORT A LES OKUPACIONS

Ana Aznar i Alejandro Aggag 
okuparan el centre social Hamsa 
el proper 7 de novembre
Serà divendres 7 de novembre, en contra dels desallotjaments

4 ANYS DE CENTRE SOCIAL OKUPAT A CORNELLÀ

Arriba el judici contra El Pati Blau
CORNELLÀ /BAIX LLOBREGAT .- “El proper dimecres 5 de Novembre a les 9:30 es
celebrarà el judici per usurpació contra els quatre encausats al CSO PATI
BLAU. Serà per la vía penal al jutjat nº20 de Barcelona. Després de cinc
anys d'instrucció, amb canvis de jutjessa i propietari inclosos, arriben a la
recta final i es jutjarà el simple fet de donar-li vida, ús social i rehabilitar
un espai que va estar més de quinze anys abandonats. La part contrària, la
constructora Bucoi S.L., porta una línea molt criminalitzadora per defensar
els seus interessos, amb la única intenció de tirar abaix un edifici que és
part de la història d'aquest poble i poder construir més blocs de pisos que
vendran a preus astronòmics. Per això mateix us convoquem aquest día a
les 9 del matí als jutjats de Barcelona per cridar Prou judicis a l'okupació,
Prou desallotjaments, i ... perquè no creiem en la seva justícia ARA I SEM-
PRE RESISTÈNCIA.”                          Assemblea del CSO Pati Blau 26/10/03

Jornada de Lluita per la
despenalització de totes
les drogues a Barcelona
BARCELONA .- El proper dia 31 d´Octubre es celebrarà la Jornada
de lluita contra la prohibició de totes les drogues amb mani-
festació i Fumada Popular, a les 18h a la plaça Universitat de
Barcelona, organitzada per l’Associació Lliure Antiprohibicio-
nista. Aquesta associació fa una crida als partits polítics d’es-
querres per a que compleixin les resolucions del Parlament de
Catalunya de novembre de 1995 en el futur govern de la
Generalitat. Perquè ha arribat el moment de dir Prou! a aque-
sta moderna caça de bruixes que és la prohibició. La llibertat
d’automedicarse i prendre drogues hauria de ser un dret humà
fonamental. Més info: www.nodo50.org/alabcn

Associació Lliure Antiprohibicionista 
+ Contra-Infos 28/10/03

PER LA DESPENALITZACIÓ DE LES DROGUES

RECORDA EL DIA 8 DE NOVEMBRE A L’HAMSA
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