
BARCELONA.- Amb un concert a l’hamsa dilluns
passat finalitzaven les Jornades Solidàries
contra les Presons, iniciades el dia 1 de de-
sembre amb una jornada reivindicativa per
tal de destapar la pena de mort encoberta,
el dia contra la S.I.D.A. També s’havia fet, en
motiu d’aquestes jornades, un debat a un
sopador de la Kasa de la Muntanya amb gent
de col·lectius diversos. Al Contra-Infos pas-
sat ja us vem parlar de la Marxa a Brians que
es va fer el dia 20 de desembre. El dia de cap
d’any hauria de ser molt especial, com tots
els anys. Un cop més, moltes vem recordar
totes aquelles persones  per les que el temps
passa de llarg i la immobilitat forçosa con-
tinua, gent que pateix els abusos més
directes del poder, havent de conviure dia a
dia amb els seus torturadors, abusadors i,
dolorosament, sovint assassins. Per tots ells i
elles, per no oblidar a aquells que volen que
oblidem, es van fer tres concentracions a les

tres presons d’adults de Barcelona. 
La primera concentració, com ja ve sent cos-
tum, va sortir cap a la una del migdia d’una
cantonada de la presó de dones de Wad-Ras,
donant dues voltes al perímetre del centre
penitenciari. Van ser prop de 150 persones
les que van participar d’aquesta petita
marxa, com a forma de repulsa cap a la
doble repressió que pateixen les dones a les
presons. A les presons de dones es preten
reorientar a les “descarriades”, que no només
han violat la llei sinó que han trencat amb el
seu paper de dones passives, bones esposes
i mares entregades. “La majoria de pro-
grames educatius, formatius, laborals o les
activitats culturals o recreatives que s’organ-
itzen a les presons de dones reforcen el
paper tradicional de la dona a la societat”,  es
llegeix a l’octaveta repartida en motiu de les
concentracions. A les cinc de la tarda s’havia
convocat una concentració i marxa al

voltant del Centre d’Internament d’Immi-
grants de la Verneda. Des de l’inici de la
marxa, més d’un centenerar de persones, i
durant tot el recorregut, un cordó d’antiaval-
ots seguia de prop la manifestació per tal
d’evitar pintades als murs del centre. Els tim-
bals que acompanyaven la marxa van ser
escoltats a l’interior, on una setantena de
persones van començar a cridar i a fer soroll
per ser escoltades a fora. 
La jornada es tancava amb una Marxa de
Torxes al voltant de la presó Model. Durant
la marxa, que va consisitir en una única però
creativa i reivindicativa volta al centre peni-
tenciari, es van pintar els murs amb tot tipus
de frases en suport a les persones preses i en
contra de la política d’Institucions
Penitenciàries, així com de l’existència de les
presons i la necessitat del seu esfondrament.
Durant el recorregut, que va durar prop
d’una hora i el van dur a terme unes  tres-

centes persones, es van llançar cohets, per
poder ser escoltats dins l’aïllament. El
col.lectiu “Okupem les ones” va intentar
mitjançant una antena i càmeres, que les 300
persones de l’exterior fossin vistes des de
dins de la presó pels diferents televisors,
però per problemes tècnics amb l’emissió no
va ser possible.              Contra-Infos 6/1/04

CONTRA-INFOS
Número 289. Setmana del 7 al 13 de gener de 2004

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

Gràcies a totes les persones que ens ajudeu a continuar contrainformant setmanalment, any rere any. Per enviar-nos informació, distribuir a barris i pobles el Contra-Infos i l’Info-Usurpa o per aportar desinteressadament infrastructura o diners per seguir endavant. 

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALSPRESOS I PRESES EN LLUITA

SANT ANDREU DE PALOMAR .- La nit de Cap d’Any
a la plaça Orfila de Sant Andreu de Palomar
es varen congregar centenars de persones per
donar la benvinguda a l’any 2004, coicindint
amb la retransmissió en directe que en feia de
l’acte la Televisió de Catalunya. Tanmateix es
va convertir en l’escenari d’un reguitzell de
protestes de rebuig a l’arribada de l’anomenat
«Fòrum Universal de les Cultures». Una
enorme pancarta de més de 60 metres
quadrats amb el lema “No al Fòrum de l’e-
speculació i la hipocresia” apareixia poc abans
de les 23:55 enmig de la plaça Orfila, just a on
les càmares pretenien fer els primers planos
de l’esdeveniment. Paral·lelament diversos
grups exhibien petites cartulines amb lemes
similars a d’altres punts de la plaça. Des dels
estudis centrals de TV3 es va fer l’impossible

per evitar enfocar la protesta, però ho van
tenir dificil i des de casa es va poder veure
que quelcom passava en contra del Fòrum. A
més, diversos joves de Sant Andreu van
desplegar una pancarta amb bengales on es
podia llegir «Llibertat presos polítics cata-
lans». Paral·lelament també un espontani va
passar per davant de la càmera que enfocava
els presentadors des del terrat del districte
de Sant Andreu i va fer crits a favor de
Catalunya. Cal destacar que l’ajuntament de
Barcelona va fer un gran esforç per repartir
entre el públic unes mans de cartró amb una
inscripció de benvinguda al Fòrum de les
Cultures, però que finalment aquestes mans
no van ser pràcticament presents gràcies a la
col·laboració de santandreuencs i santan-
dreuenques en el boicoteig d’aquestes. 

Entrevista a Jaume Pagès a TV2
El passat cap de setmana el conseller delegat
del Fòrum 2004, Jaume Pagès, va ser entrevis-
tat a Televisió Espanyola de Catalunya. El
senyor Pagès va haver de contestar continua-
ment a preguntes de difícil resposta, com ara
el perquè no hi participaven Susan Sontag o
Noam Chomsky, perquè patrocinaven l’esde-
veniment empreses clarament vinculades als
negocis d’armament, si l’especulació urbanís-
tica era un dels efectes del Fòrum, o perquè
no hi participava la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona. L’entrevistat va
quedar en evidència i quan ja estava dialècti-
cament acorrolat va utilitzar subterfugis com
ara “el món està ple de contradiccions, els
essers humans són fruït d’un cúmul de con -
tradiccions, bla, bla,...).    Contra-Infos 6/1/04

FÒRUM 2004: LA FI DE LES CULTURES

Campanades de Cap d’Any amb rebuig a l’arribada
del Fòrum de l’especulació i la hipocresia

MARTORELL/BAIX LLOBREGAT.- La Conselleria de
Justícia diu que obrirà una investigació.
Segons han informat fonts de la Conselleria,
obriran una investigació per aclarir les causes
de la mort del pres M.V.J., que estava internat
a la unitat psiquiàtrica de la presó de Can
Brians. També segons fonts oficials, la

Secretaria de Serveis Penitenciaris i
Rehabilitació ha informat dels fets al jutjat
de guàrdia i ha obert diligències per desco-
brir les circumstàncies de la mort d’aquesta
persona. Segons s’ha difòs per diverses fonts,
però amb difícil contrastació, diversos fun-
cionaris de presons van separar a dos presos

que es barallaven cap a les 10 del vespre a
l’interior de la seva cel·la. Mentre els separ-
aven i durant la reducció i emmanillament
del pres mort, els funcionaris van apallissar-
lo amb extrema brutalitat, deixant-lo en
estat de semiinconsciència. Els mateixos
serveis mèdics de Can Brians el varen atendre
a la cel·la, però veient la gravetat varen
decidir traslladar-lo a l’hospital de Martorell,
on moria poc després de mitjanit, on els
intents de reanimació no varen donar cap
resultat.                         Contra-Infos 6/1/04

MOLTS MITJANS MINIMITZEN ELS FETS QÜALIFICANT-LOS D’INCIDENT FORTUÏT

Mor un reclús després de ser apallissat 
per funcionaris de la presó de Can Brians

AQUEST CAP D’ANY MOSTRES DE REBUIG DINS I FORA DELS MURS

Marxes solidàries amb els i les preses a Wad-Ras,
Verneda i La Model també el darrer dia de l’any

LA GRAN ESTAFA DEL FÒRUM 2004

FA MESOS VAN ENDERROCAR EL CASAL

L’Assemblea de Joves ha alliberat 
un nou espai al poble de Sant Andreu
SANT ANDREU DE PALOMAR /BARCELONÈS.- El passat dissabte dia 3 de gener, l’assemblea de joves
de Sant Andreu va okupar un antic edifici situat al carrer Segre número 56. Aquest edifici fa
ja força anys que estava abandonat, amb clara intenció especulativa, i ara aquest grup de
joves el volen rehabilitar, transformar i donar-li vida per tal d’obrir-lo al poble. Aquest nou
espai alliberat ha estat batejat amb el nom de Casal Popular Miquel Martí i Pol. Segons diuen
en el seu comunicat: “El nom del Casal, al marge de ser un humil i modest homenatge al gran
poeta del poble treballador català, recentment desaparegut, és també la mostra d’una de
les nostres formes de lluita, la ploma, la paraula, aquella que tan sovint ens neguen i ens pro-
hibeixen.” Ara fa 3 mesos era enderrocat el Casal Popular Onze de Setembre, espai alliberat
que durant més d’un any fou punt de trobada de l’assemblea de joves, i aquest nou espai
preten recuperar l’estela de l’antic casal.                                                     Contra-Infos 6/1/04



BARCELONA .- «El dia 31 i dins la Campanya EZLN
“20y10 el fuego y la palabra” vam celebrar a
Barcelona una festa de cap d’any al pabelló de
l’Hospitalet de Llobregat. Durant tot el dia
vam preparar el pabelló adornant-lo amb
pancartes que es referien al tema. A l’escenari
hi havia una reproducció del mural de
Taniperla i a les parets, el Guernika de Picasso,
apart d’altres murals on s’hi podia llegir “No
necessitem permís per a ser lliures” i una
reproducció de “el Caracol”. A les 10 de la nit
vam iniciar el sopar amb els músics, tècnics i
les persones del col·lectiu, de la xarxa de
Catalunya i d’altres companys i companyes;
en total unes 100 persones. A la 1 de la mati-
nada, i després de brindar amb les cam-
panades des de l’escenari; vam obrir portes i

va començar el concert animat pels grups:
Cheb Balowsky i la Kinky Beat, DJs Dr. Batonga
i Gambeat. que van actuar fins les 6 de la
matinada. En un dels laterals, vam anar pas-
sant imatges durant tota la nit de la rebel·lió.
Unes 1.000 persones van assistir a la festa que
es va desenvolupar sense cap problema. Tots
els que van actuar, ho van fer sense cobrar, en
solidaritat amb les comunitats indígenes en
resistència per la commemoració del 10è
aniversari de la rebel·lió a Chiapas. Vam
acabar de recollir-ho tot a les 11 del matí,
cansats però feliços de l’èxit de la celebració
i de la colaboració del públic que va disfrutar
de la celebració. I ara a preparar les jornades
de “el Caracol” per al proper cap de setmana
a Barcelona (dies 9, 10 i 11 de gener a l’ IES Milà

i Fontanals Plaça Folch i Torras s/n.a Rda. Sant
Pau, Metro Paral.lel, L3). Salut i rebeldia.»
Per altra banda, des les muntanyes del sud-
oest andalús, el Col·lectiu Zapatista de
Granada convida a col·lectius i persones a
l’«Encuentro de Rebeldías» que es realitzarà
al CP Sierra Nevada al barri del Zaidin, també
els propers 9,10 i 11 de gener. Per a més info:
<encuentrorebeldias@yahoo.es>

Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió
Zapatista + Contra-Infos 6/1/04

Gran  pancarta amb fotos de presos bascos desplegada a l’estació central de tren a Bilbo.

BARCELONA .- El jutge ha decretat l’obertura de
judici oral en l’Audiència Provincial de Barce-
lona contra els quatre policies nacionals acu-
sats d’inventar una història per a justificar la
detenció de dos joves durant la cimera de la
UE celebrada a Barcelona el 2002, malgrat
que la fiscalia ha decidit no acusar als agents.
Fonts judicials han explicat que el titular del
jutjat d’Instrucció 23 de Barcelona, Joan
Francesc Uría, ha obert judici oral contra els
agents al considerar que existeixen possibles
indicis de delicte en la seva actuació que

mereixen ser jutjats. La fiscalia, no obstant, ha
presentat un escrit de conclusions provision -
als en el qual no aprecia l’existència de de-
licte de cap mena, pel que no acusa als poli-
cies, mentre que l’advocat de l’Estat, que ac-
tua en el cas perquè s’ha demanat la respons-
abilitat civil del Ministeri de l’Interior, ha fet
el mateix. Per contra, l’acusació particular, en
nom dels dos joves, ha presentat la seva qual-
ificació en la qual sol·licita penes d’inhabil-
itació per als agents superiors als 10 anys. 

Agencias + Contra-Infos 6/1/04 

Manifestació de més de
18.000 persones a Bilbo per la
reagrupació dels i les preses

BILBO/EUSKAL HERRIA .- El passat dissabte dia 3
i desafiant al fred i la pluja, més de 18000
persones van recòrrer durant més d’una hora
els principals carrers de la ciutat demanant
la tornada a Euskal Herria dels presos i pre-
ses dispersades arreu de l’estat espanyol. El
lema de la marxa era: «Euskal Herriaren alde
eraginez, euskal presoak Euskal Herrira». La
manifestació és un dels fruits del procés de
reflexió obert pel moviment pro-amnistia i

que va finalitzar el passat 21 de desembre a
Kursaal, incidint en la importància del paper
dels represaliats en el procés polític actual
que està vivint al territori. Durant la marxa
es van criar consignes pel fi de la dispersió,
en record als morts en viatges de visita als
diferents centres penitenciaris (3 aquest
darrer any) i es va recordar la campanya ini-
ciada per Etxerat! de realitzar vagues de fam
a diferents capitals europees alhora que
informar de la situació que viuen els i les
preses. La marxa va finalitzar a les portes de
l’ajuntament de la ciutat on hi va haver un
parlament d’un ex-pres i es van llegir diver-
sos comunicats.              Contra-Infos 6/1/04

S’inicia una campanya a nivell europeu
de denuncia contra el tractament cap
als presos i preses polítiques basques

Una manifestació multitudinària a Bilbo el dia 3 obre la campanya que
inclou viatges de familiars a diverses capitals europees

Gira europea
d’Etxerat! per
diverses capitals
europees
EL BARRI DE GRÀCIA ACULL ALS

FAMILIARS QUE VIATGEN A BARCELONA

GRÀCIA.- A iniciativa d’Etxerat! (associació de
familiars dels presos bascos), i entre el 5 i 10
de gener, una vaga de fam de sensibilitzacio
social sobre la situació penitenciària recor-
rerà Europa. A Barcelona, com a d’altres cap-
itals europees (Milà, Bruxelles, Genève,
Berlin, Copenhague o Paris), 15 entitats i
col.lectius del barri de Gràcia acolliran 35
familiars que protagonitzaran la vaga de fam
des de dimecres dia 7 fins divendres dia 9 a
la Plaça de la Virreina.
Durant el tres dies que romandran en vaga de
fam a la Plaça de la Virreina, els familiars es
reuniran amb més de 100 entitats i col·lectius
per traslladar la denúncia sobre l’actual reali-
tat penitenciària. El Comitè d’Acollida ha
organitzat, com acte de cloenda, una concen-
tració de solidaritat el divendres 9 a les 19.30
hores a la Plaça de la Virreina i demà engega
la campanya per rebre el màxim nombre
d’adhesions al manifest que estan pro-
movent. Més informació i adhesions:
<vagadefambcn@mixmail.com>

Gara + Comitè d’Acollida 
+ Contra-Infos 6/1/04

LA LLUITA DEL POBLE BASC JORNADA AL CSO LA ÒPERA

«El Fòrum fa pudor»
HOSPITALET DE LLOBREGAT.- Amb l’inici de l’any
2004 no s’han fet esperar les mostres del
mastodòntic desplegament mediàtic amb la
fi de maquillar de cultura, pau i sostenibilitat
allò que tan sols és capitalisme salvatge.
Especulació, agressions al medi ambient i
“oci” per a qui s’ho pugui pagar. La cultura de
la ciutat aparador, la sublimació de l’humà-
mercaderia. Per tot això des del CSO La Ópera
(c/ Josep Prats 56-58 de l’Hospitalet de
Llobregat -Metro L1 Av. Carrilet i FFGG), es
pretén fer una petita aportació a la denúncia
d’aquesta gran farsa amb una jornada  contra-
cultural el proper dissabte 10 de gener. 
11:00 Graffitis a càrrec de “ONG” i “1980”.
Taller de serigrafia, fotografia i perruqueria
fins a les 13h.
14:00 Dinar popular (2 euros)
19:00 Xerrada: 
“Fòrum 2004: la fi de les cultures”,
a càrrec de Santiago López Petit, del col·lec-
tiu la Oficina 2004.
22:00 Nit Africana amb degustació de tapes
i begudes:
Concert i festa (3 euros):
- Cheikha i l’Afro-Music
- Ritmes africans amb Makossa, Sukuss,
Mbalax, Hip Hop, Marrabenta i Reggae.
CSO La Òpera i GERÀFRICA (Grup d’Estudis

i de Reflexió sobre Àfrica) 6/1/04

IMPUNITAT POLICIAL

ACCIONS JUDICIALS CONTRA L’ACTUACIÓ POLICIAL DURANT LA CIMERA DE LA UE

El jutge obre judici oral als policies acusats
d’inventar-se la detenció de dos joves 

10 ANYS DE L’AIXECAMENT ZAPATISTA A CHIAPAS

GRAN FESTA DE CAP D’ANY ZAPATISTA

Jornades de debat el proper cap 
de setmana a Barcelona i a Granada

LO SUD DIUPROU

Milà visita les terres de l’Ebre i diu que la 
Generalitat no renunciarà a la interconexió de xarxes

ENCARA MOS DEMANEN 2 ANYS I MIG DE PRESÓ DENUNCIEN DES DE L’EBRE

«Som riuades d’il·lusió, Josep absolució!!»
TERRES DE L’EBRE .- «Josep Sabaté, jove de
Roquetes, és acusat injustament d’haver
agredit l’exdelegat del Govern de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre el juliol de
2002. La fiscalia li demana 2 anys i mig de
presó basant-se en un atestat fals dels
mossos d’esquadra. Josep havia de ser jutjat

el passat 25 de setembre però Francesc
Sancho, l’exdelegat del govern i pressumpta
víctima no va assistir al judici. Ara el judici
s’haurà de repetir el proper 22 de gener, si
acudeix tothom, clar... Des de la PDE i els
Jóvens en defensa de l’Ebre es crida a
tothom a manifestar-se sota el lema de

“Totes som Josep, ni un pas enrera”, davant
els jutjats de Tortosa el 22 de gener a les 9
del matí on està previst esmorzar, gralles,
dolçaines, parlaments, foc, música... No hi
pots faltar, mos jutgen a totes!»

PDE + Jóvens + Contra-Infos 6/1/04

TORTOSA /BAIX EBRE.- Salvador Milà, el nou
conseller de medi ambient de la Generalitat
va utilitzar l’últim dia de l’any per entrevis-
tar-se amb l’alcalde de Tortosa i amb per-
sones de la Plataforma en Defensa de l’Ebre
(PDE). Segons sembla, Milà, va refermar el
compromís de la Generalitat a presentar

davant la Comissió Europea un estudi que
avaluarà els impactes del transvassament,
les possibles mesures per prevenir-los i mit-
igar-los i el cost real que tindrà. Milà però, va
afegir que la Generalitat sols renunciarà al
transvasament cap al nord si un equip tècnic
demostra que els cabals de l’Ebre es poden

mantenir així com el subministrament
d’aigua a tot el país. Després de la cita,
Manolo Tomàs, va advertir que la PDE «no
està de rebaixes» i reclama que la Gene-
ralitat arxivi la interconexió de xarxes, el
ramal nord del transvasament.                         

Contra-Infos 6/1/04



OLOT/LA GARROTXA .- «Davant el pronunciament,
contrari a l’aturada immediata, de diferents insti-
tucions públiques i privades, en el sentit de recla-
mar del nou Govern de la Generalitat tirar enda-
vant sense dilacions el projecte de l’eix Vic-Olot
per Bracons, Salvem les Valls vol manifestar a
l’opinió pública: La total legitimitat democràtica
dels opositors a aquesta nova infrastructura a exi-
gir l’atur immediat de les obres, i a esperar, fins i
tot, la desestimació del projecte, atès el pacte de
govern a què s’ha arribat en què dos partits, ERC i
ICV,  que han donat suport als arguments aportats
pel moviment social al llarg de tots aquests anys,
han estat necessaris per a constituir el nou
Govern de la Generalitat. Denunciem l’extrapo-
lació política interessada que es pretén fer per
configurar  majories socials a favor de l’eix Vic-
Olot (votants de partits a favor en front de
votants de partits en contra). Com és obvi, les
darreres eleccions al Parlament, no s’han fet en
clau d’estar a favor o en contra d’una determina-
da infrastructura, ni a la Garrotxa, ni a Osona, ni a
Catalunya: aquí no es va convocar un referèndum
sobre cap qüestió concreta com seria el cas de
l’eix Vic-Olot. Els electors poden tenir molt, poc
o gens en compte a l’hora d’anar a votar determi-
nats temes que el preocupen, perquè s’inclinen
per una concepció política  més general: inde-
pendentista o no, nacionalista o no, socialista o
no, ecologista o no, esquerres o dretes, etc. Quin
sentit tindrien els moviments socials en
democràcia, si no és per a posar de manifest les

legítimes aspiracions que, malauradament, les
limitacions de la mateixa democràcia i dels par-
tits polítics no satisfan?  Salvem les Valls es va
constituir per oposar-se a un projecte d’una nova
carretera amb característiques d’autopista que
contràriament el que han vingut afirmant sem-
pre, de manera autoritària, els seus promotors, no
ha estat mai justificada. Els arguments que s’han
anat exposant al llarg de deu anys per oposar-se
a l’eix Vic-Olot no han aconseguit rebatre’ls els
seus partidaris quan en algun cas s’ho han pro-
posat, encara que l’actitud que ha predominat és
donar la callada per resposta, evitant entrar en el
debat de la necessitat real de l’obra. Mentrestant,
és un fet inqüestionable que cada vegada més,
Salvem les Valls ha anat obtenint un suport social,
polític i científic més gran, fins esdevenir un ref-
erent a tot Catalunya només superat per la
Plataforma en Defensa de les Terres de l’Ebre,
amb la diferència que el PHN és de competència
estatal i l’eix Vic-Olot és de competència cata-
lana. És un fet a constatar que, tret del PP, a
Catalunya tots els partits parlamentaris rebutgen
el PHN, i ho fan amb uns arguments perfecta-
ment aplicables al projecte de l’eix Vic-Olot:
manca de justificació (anàlisi cost - benefici),
insostenibilitat (denúncia per a què Europa no
doni fons de cohesió), il·legalitat (interposició de
contenciosos), i l’elaboració d’estudis independ-
ents...Què significa això? És que allò que s’exigeix
a les lleis i projectes que promou l’administració
estatal no són exigibles als que promou l’adminis-
tració catalana?. És que potser només és prepo-
tent i autoritari l’Estat espanyol quan fa prevaler
el “qui mana, mana!”?  Volem transmetre als ciu-
tadans que cada vegada és més clar que l’eix Vic-
Olot ha estat una imposició política per a bene-
ficiar a determinats sectors en perjudici de la
col·lectivitat i els drets de les futures genera-
cions. Si ens ho proposem, encara som a temps
d’evitar-ho.»                     Salvem les Valls 6/1/04 

En general la setmana serà molt més agradable tèrmicament que l’anterior. Les temperatures pujaran
entre 4 i 5 graus, sobretot les diurnes a les zones costaneres. Hi haurà alguns núvols alts que enteranyi-
naran el cel amb ventades de ponent. El dilluns a mitja tarda podrien caure alguns ruixats de curta durada.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 Dissabte 10 Diumenge 11 Dilluns 12 Dimarts 13

ANTIMILITARISME

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

Invasió d’Iraq:
la massacre continua

11.023 
MILITARS IRAQUIANS ASSASSINATS

DES DEL PASSAT20 DE MARÇ

8180 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

2755 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORAFERITS

416 
SOLDATS DE LA COALICIÓINVASORA MORTS PER FOC

DE LA RESISTÈNCIADES DEL PASSAT20 DE MARÇ

(5 durant l’última setmana)

ANTIFEIXISME

Estem al nostre barri o a Can Clos i Núñez i Navarro?
C IUTAT V ELLA.- “A les eleccions municipals del 1999, el Sr. Joan Clos promet fer vivenda social al solar de
l’Economat Militar. Per això es modifica el Pla General Metropolità i l’alcalde decideix no allargar el
pgte. St. Benet fins al C/ Rec Comtal. Però en realitat qui compra el solar és una empresa d’en Núñez
i Navarro. Aquesta empresa, amparant-se en una falsa ruïna econòmica, compra a baix preu totes les
vivendes de les finques 17 i 19 del c/Rec Comtal i fa fora tots els veïns/es que hi viuen. El passat dia 10
de desembre, sota la vigilància dels GEOS de la guàrdia urbana, comença l’enderroc de l’economat i dels
números 17 i 19. L’enderroc es fa de qualsevol manera, sense aplicar la normativa corresponent i fent
molta polseguera als veïns. Veí i veïna, no deixem que ens privin d’un carrer perqué un privat faci el seu
gran negoci. Envia per correu postal o a l’email cmarti@mail.bcn.es , de seguida i millor urgentment, la
següent petició: Sr. Carles Martí, Regidor de Ciutat Vella, plaça Bonsuccés, 3 (08001-Barcelona). Li prego
que: -El solar de l’ex-Economat Militar sigui destinat a equipament pel barri o vivenda social. Sinó, que
es faci el carrer com estava previst en el PGM. -Que no s’enderroquin les façanes antigues dels nº 17 i
19 del c/Rec Comtal.                                            Col·lectiu de veïns de Sta. Caterina i St. Pere 20/12/03

Clou la campanya
contra les joguines
bèl·liques i sexistes a
Tarragona i Mataró 
TA R R A G O N A .- La concentració contra la
presència de vaixells de guerra de cada
primer diumenge de mes, va tenir lloc
també el diumenge dia 4 de gener, a les
12h. del migdia, a la Plaça de la Font. Aviat
farà tres anys que la Coordinadora de
Moviments socials de Tarragona i la
Plataforma Tarragona Patrimoni de la pau
organitzen aquests actes de manera inin-
terrompuda.
A més, aquest diumenge també es va cele-
brar la cloenda de la campanya dels estudi-
ants de la Universitat Rovira i Virgili contra
les joguines bèl·liques. Es tracta de con-
scienciar als pares que no comprin als seus
fills joguines que puguin incitar a la violèn-
cia. Aquest diumenge es van organitzar
tallers infantils i una performance amb la
col·laboració del grup Taller del Sol.
La campanya contra les joguines bèl·liques,
feta durant el mes de desembre, ha consis-
tit en la distribució de díptics i cartells amb
un text al·lusiu, un qüestionari d’ajuda per a
l’adquisició de joguines i la recollida de
joguines bèl·liques als diferents centres
cívics de Tarragona -Bonavista, Torreforta,
Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau-; i a les
facultats de Lletres i Química, Ciències de
l’Educació i Psicologia, Infermeria i
Ciències Jurídiques, ETSE/ETSEQ i rectorat
de la URV. En els mateixos punts es recul-
lien les joguines noves de la campanya de
Nadal; a l’estand de titelles Tarambana en
el Parc de Nadal i al local dels sindicats a
l’Hospital Joan XXIII.
MATARÓ/EL MARESME .- D’altra banda, Mau-
lets segueix endavant amb la campanya per
denunciar les humiliacions i agressions que
pateixen les dones. La campanya va tractar,
el passat dissabte 3 de gener, el sexisme en
les joguines . En la part baixa de la Riera de
Mataró, a les 18h, es va instal·lar una
exposició que analitza i visualitza el prob-
lema i es van repartir octavetes denunciant
els rols que atribueix la societat capitalista
als nens i a les nenes a traves de les jogu-
ines i la seva publicitat. 

Coordinadora Tarragona Patrimoni 
de la Pau + Contra-Infos 5/1/04

DISSABTE 17 D E GENER A L’HOSPITALET

Jornada per la 
recuperació de la
memòria històrica 
HOSPITALET/BARCELONA.- «Aquesta jornada es
fa per primera vegada a l’Hospitalet per tal
de retre homenatge a la figura històrica del
maquis; homes i dones que es van enfrontar
a la dictadura criminal del botxí Franco, tot
i la situació de penúria econòmica i regres-
sió moral de la dura postguerra a Espanya.
Considerem important recordar aquests
esdeveniments històrics que actualment
semblen oblidats (de vegades, inten-
cionadament) i també donar a conèixer fets
i personatges de l’Hospitalet que van ser
cims en aquest moment de la Història.
Entre les activitats a destacar d’aquesta jor-
nada cultural trobarem:
- 10:00 h. Passejada Històrica comentada
des de la Plaça Espanyola.
- 11:00 h. Activitats Infantils a càrrec del
CAU “Quico Sabater”.
- Audició de cançons de la Guerra Civil a
càrrec de la “L’Orquestra Trinxera”
- 14:00 h. Menjar Popular amb abonament
pro-jornada de 5 euros i 3,5 per
als nens. (confirmar assistència abans del
dia 13 de gener al 93 448 28 55
contestador)
- Cafè-Xerrada on podrem escoltar testimo-
niatges de l’època.
- 18:00 h. Passi del documental “L’Escamot
de la Memòria”.
A més, hi haurà Exposicions, parades, ...
Lloc: plaça Pius XII (Metre Santa Eulalia, L1)
Si plou es traslladaran al C.S.O. L’Opera,
plaça Pius XII. Contacte: 93 448 28 55»
Comissió per la recuperació de la memòria

històrica de L’Hospitalet 6/1/04

COREA D E L SU D.- Els ocupants d’un complex
d’apartaments en Sangdo-dong al districte
de Dongiak a Seoul, duen un mes resistint i
enfrontant-se al desallotjament policial,
que fins ara ha fallat en el seu intent d’a-
cabar amb els avalots. Fins el moment no
s’ha realitzat cap detenció. El passat mes de
novembre, treballadors de la construcció
van intentar tirar al carrer a les persones que
ocupen l’edifici, però no el van aconseguir al
resistir els i les ocupants i enfrontar-se a ells
amb armes fabricades de forma casolana.
Una dotzena de treballadors van resultar
ferits durant els enfrontaments. La policia va
afirmar que els i les ocupants han usat armes
de foc autoconstruïdes per a disparar amb
boles de metall als treballadors. 
La policia no ha tornat a entrar al complex
des del 8 de desembre quan van intentar
portar a terme detencions, però altre vegada
van ser obligats a retrocedir al trobar-se
enfront d’un atac de pedres disparades amb
tiraxines i una cascada de còctels Molotov,
boles de golf i pedres. “No podem entrar per
la força i realitzar detencions perquè entre

els ocupants hi ha dones majors i nens” va
explicar un agent de policia. A més de prote-
gir-se a si mateixes amb els tiraxines i altres
armes, els i les ocupants han bloquejat l’en-
trada al complex construint barricades amb
mobiliari vell i han vessat aigua a l’entrada
del complex, que amb les baixes tempera-
tures nocturnes es converteix en gel. 
Les autoritats han tallat el sumministrament
elèctric i de gas al complex, però els ocu-
pants resisteixen, utilitzant petits gener-
adors. També han declarat tenir provisions
per a resistir durant mesos. A les crítiques
abocades sobre la inactivitat de la policia,
s’ha explicat que els agents policials estan
actualment sent sotmesos a proves de pro-
moció i no estan interessats a perjudicar les
seves carreres involucrant-se en una situació
d’alt risc. Mentretant l@s ocupants del com-
plex han fet un jurament de continuar
resistint davant la policia. Un dels ocupants,
cobert amb una màscara negra declaro:
“Hem col·locat obstacles per a dissuadir a la
policia d’assaltar els nostres habitatges”. 

A-Infos + Contra-Infos 30/12/03 

LLUITA CONTRA EL TÚNEL DE BRACONS

Salvem les Valls manifesta la legitimitat de la 
seva postura i el recolzament de la societat civil

LLUITES D’ARREU

Els habitants d’un edifici ocupat es resisteixen 
al desallotjament policial durant setmanes a Seül

LLUITA VEÏNAL CONTRA L’ESPECULACIÓ


