
BARCELONA.- El dissabte 3 d’abril unes 400 per-
sones van participar a la manifestació convo-
cada per Rescat a Barcelona en suport a Zigor
Larredonda. Recordem que Zigor i 3 presos
polítics més porten des del dia 15 de març en
vaga de fam a la presó d’Albacete. Els mani-
festants van recórrer el centre de la capital
catalana cridant consignes a favor dels drets
dels presos i contra la repressió i van acabar
la marxa a la plaça Sant Jaume, on es llegí un
manifest en què s’explicava la situació d’en
Zigor i els presos bascos de la mateixa presó
que segueixen la protesta. A més es va dem-
anar millores en les condicions peniten-
ciàries i la fi de les contínues retallades de
drets, abusos i vexacions. Dilluns 19 ja s’havia
realitzat una concentració a la plaça Sant
Jaume de Barcelona. D’altra banda, dimecres
31 es va fer una acció davant la seu

d’Institucions Penitenciàries al carrer Aragó a
Barcelona. Diverses persones vestides amb
monos blancs i mascaretes blanques van pen -
jar nombroses ampolles d’aigua, com a sím-
bol de que l’aigua és l’únic que poden ingerir
els vaguistes. A més van repartir octavetes i
van penjar cartells explicatius.
CATALUNYA.- A Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú membres d’Endavant
també van solidaritzar-se tot denunciant la
situació d’en Zigor i els presos i preses polí -
tiques en lluita, el passat dia 30 de març.
Davant els ajuntaments d’ambdues localitats
es van penjar cordes amb ampolles d’aigua,
així com rètols on es podia llegir “Zigor en
vaga de fam” i es van repartir octavetes
explicant la situació. També a Terrassa i
Cornellà s’han realitzat concentracions
davant l’Ajuntament en suport a Zigor.

La situació dels presos
ALBACETE.- L’estat de salud de les quatre per-
sones és cada cop més delicat. Tots han per-
dut entre 10 i 12 kilos, però un d’ells es troba
en una situació especialment preocupant,
donat que és de constitució més prima que
la resta i a més va ser apallissat recentment.
Sembla que el director de la presó ha acced-
it a parlar amb ells però ha rebutjat acceptar
les peticions dels presos. És per això que
aquests s’estan plantejant altres mesures per
obligar-lo a reaccionar, com ara no sortir de
les cel·les o no deixar entrar als metges. Més
informació a www.rescat.org

Rescat + Contra-Infos 6/4/04

VALÈNCIA/L’HORTA.- El passat dilluns 29 de
març, a les 8.30 del matí, vuit furgonetes
d’antiavalots, acompanyades de la brigada
d’informació, van desallotjar la vivenda oku-
pada Las Vías i el centre social La Venganza
ubicats al carrer Zeluán. Las Vias era la casa
okupada més antiga de València i durant set
anys i mig, va albergar moltes persones i va
servir d’espai per a tallers i projectes. Fa sis
mesos, es va rehabilitar la part baixa de la
casa per tal de donar cabuda a un centre
social pel barri, La Venganza. Durant tota la
setmana es van dur a terme accions per tal
d’anunciar i difondre la manifestació pro
okupació convocada pel dissabte 3 d’abril
amb lemes com «Ens tallen les ales, però
volarem» i «La guerra és aquí!». La mani-
festació s’havia convocat al barri de Saidia a
les sis de la tarda. Les persones concen-
trades, unes 250, des del primer moment
patiren identificacions i provocacions per
part dels nombrosos efectius de la policia

nacional presents des de l’inici de la marxa.
Tot i això, l’ambient era inicialment pacífic i
tranquil i la marxa va començar rera els
lemes de «Que no robin els teus somnis,
destrueix les seves lleis» i «Pel dret a sostre,
okupa; contra la propietat privada, resisteix».
Les provocacions policials es van accentuar
al carrer Ruaya; els antidisturbis que cami-
naven en fila índia en un lateral, impedien
baixar de la vorera als manifestants o creuar
el carrer. La manifestació es va dirigir a  tallar
la circulació de la via i la policia va impedir
l’accés a la mateixa. Posteriorment, la marxa
es va dirigir al carrer Guadalaviar on també
va ser aturada i on els agents van iniciar una
dura càrrega. Mentre la bandera okupa one-
java sobre les Torres de Serrano de València,
els antiavalots carregaven violentament
sobre els manifestants, que es dissolgueren
pels carrers del barri. La brutalitat policial va
causar nombrosos ferits, alguns d’ells hospi-
talitzats. Per tot plegat es van produir cinc

detencions, algunes a la manifestació
i les altres a l’acció de les torres.
L’endemà, diumenge, vàries persones
es van concentrar a la Ciutat de la
Justícia des de les 10 del matí per sol-
idaritzar-s’hi. Posteriorment van ser
alliberades, tres d’elles amb càrrecs
de desordres públics i atemptat a
l’autoritat, amb data de judici pel
proper 14 d’abril. Veïnes assistents a la
manifestació han denunciat l’actitud
prepotent i provocadora de la policia
i al responsable directe d’aquesta vio-
lenta càrrega policial, Juan Cotino,
delegat del Govern. 
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L’editorial Txalaparta que havia anunciat la seva participació al Fòrum 2004, ha decidit retirar-se després dels correus electrònics de protesta que ha rebut. Diuen sentir-se enganyats per l’organització i agraeixen els mails rebuts.

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

La manifestació en suport de Zígor baixant per les Rambles el passat dissabte.

Policies apallissen un manifestant a València.

ACCIÓ DAVANT LA IMMOBILIÀRIA

L’Hamsa pot 
ser desallotjada 
qualsevol dia   
HOSTAFRANCS.- “Tot i que el desallotjament
del Centre Social Autogestionat l’Hamsa fou
aturat el dilluns 29 per la pressió popular,
l’amenaça continua. Per l’experiència d’altres
cases okupades, s’espera un desallotjament
per sorpresa i sense cap previ avís. Encara
que aquesta opció sigui clarament il·legal,
tal com regula la Llei d’Enjuiciament Civil, la
realitat és que ja són moltes les vegades que
jutges i policies l’han utilitzada: La Torreta, a
Sants mateix, El Palomar a Sant Andreu i,
més recentment, l’Ateneu de Cornellà.
Per això mateix, la resistència tampoc s’ha
aturat, i el divendres 2 d’abril un grup de
persones solidàries amb l’Hamsa es van
concentrar a les portes de l’oficina de la
immobliària DOS SL, propietària legal de
l’Hamsa. Durant l’acció es van col·locar
valles i es va abocar runa a la porta de l’ed -
ifici, simbolitzant el destí que li espera al
Centre Social si la mobilització no ho
impedeix. També van informar a veïns i
vianants del perquè de l’acció, que en gen-
eral van respondre amb simpatia i certa sor-
presa, ja que no eren conscients que allà hi
hagués una immobiliària.
A dos quarts de vuit es tornà a fer, com cada
divendres, la concentració davant la seu del
Districte, que en aquesta ocasió es convertí
en una petita manifestació fins a la plaça de
Sants, que aprofità per encartellar la Carre-
tera de Sants amb informació de la situació
actual de tot el procés. Finalment recordar
que en cas d’un desallotjament per sorpre-
sa la convocatòria és a les 11 del matí a la
parada de metro de Jaume I.”

La Burxa 6/4/04

LA POLICIA C A R R E G A AMB BRUTALITAT I DETÉ C I N C PERSONES

Desallotjament a València de la 
casa okupada més antiga de la ciutat

PRESOS I PRESES EN LLUITA

EL TERRASSENC I TRES PRESOS BASCOS PORTEN 3 SETMANES EN VAGA DE FAM

Manifestació i accions en suport 
a Zígor a diverses ciutats catalanes

De nens: circ mediàtic
i guerra als pobres 

BARCELONA.- El passat 26 de març es va estre-
nar “De nens”, el darrer documental de Joa-
quim Jordà, basat en un judici que es va fer
l’any 2001 per un cas de pederàstia al Rabal.
Al documental s’obre en canal el Barri Xino,
la política barcelonina, el sistema judicial,
policial i mediàtic etc. A partir d’un suposat
cas de pederàstia que va ser manipulat per
uns mitjans de comunicació assedegats d’es-
càndol, s’explica la política urbanística despi-
adada de l’Ajuntament, amb episodis d’au-
tèntica guerra bruta al Xino. Tal com explica
Jordà “si es pot demostrar que un barri està
podrit, perquè hi anida una xarxa de ped-
erastes, que es el més podrit del món, ales-
hores s’aprofita la circumstància per aplicar
el bisturí”.  Queda explícita la distància entre
les classes mitges, representades per polítics
advocats etc. que defensen una Barcelona
higiènica i controlable i els exclosos d’altra
banda, contra qui es declara una lluita per
invisibilitzar-los. Una pel·lícula, doncs, molt
recomanable per veure la cara més fosca i
terrible de la ciutat.     Contra-Infos 30/3/04

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ



SERÀ EL PROPER 15 D’ABRIL A LES 8 DEL MATÍ

El Monstru ja té data de desallotjament
GRÀCIA .- El proper 15 d’abril hi ha data de desallotjament pel centre social okupat Monstru
de Banyoles, al barri de Gràcia. El Monstru porta funcionant un any i mig, i durant aquest
temps, el projecte inicial ha anat prenen la forma que ara té. S’hi fan activitats practicament
cada dia, i serveix de punt de trobada de persones i projectes força diferents. La data del
desallotjament no volem que interrompi la dinàmica que veníem portant, per tant el
Monstru seguirà funcionant fins l’últim moment. 
Això vol dir que tot i pensar que el dia 15 no es produeixi el desallotjament, i que vinguin
per sorpresa el dia que a ells els vagi bé, nosaltres seguirem fent la nostra. I els avisem des
d’ara, que les ganes de canviar tot el que ens envolta encara no se’ns han acabat. Que es
preparin. Mentretant convoquem a tothom el proper dijous 15 d’abril a les 8h matí a la
porta del Monstru, al c/ Banyoles nº 5 <M> L5 L4 Verdaguer.

Assemblea CSO El Monstru de Banyoles 30/3/04 

LA SALUT/BARCELONA.- Un jutge de Barcelona
decreta que la Kasa de la Muntanya no és
propietat del ministeri d’Hisenda. El titular
del jutjat de primera instància número 44 de
Barcelona, Francisco de Paula Puig, ha decre-
tat que la Kasa de la Muntanya no hauria de
pertànyer al ministeri espanyol d’Hisenda,
sinó a la família Güell, amos originals de l’im-
moble. El jutge ha estimat la demanda civil
interposada pels okupes perquè s’aclarís la
propietat d’aquesta antica caserna de la
guàrdia civil i, ja que consideraven que,
segons el contracte de cessió firmat l’any
1909 entre el comte Eusebi Güell i la
Benemèrita, la finca hauria d’haver retornat
als hereus Güell després que l’institut armat

deixés de fer-ne ús i, per tant, l’estat no
estaria autoritzat a emprendre accions legals
contra els esquàters. El desallotjament de la
Kasa havia quedat suspès fins que es
conegués el resultat definitiu d’aquesta sen-
tència i, segons preveuen els advocats dels
okupes, serà anulat arran d’aquesta resolució.
Els Güell, però, hauran de pledejar pel seu
compte si volen recuperar la titularitat de
l’immoble, i presentar posteriorment una
demanda civil per desnonar els esquàters si
volen fer-los fora, el que dilatarà moltíssim
el procés. De totes formes, el ministeri
d’Hisenda a presentat un recurs, i s’haura
d’esperar a que el jutge ho resolgui. 

Contra-Infos 6/4/04

Noves okupacions 
a Cornellà i al barri
del Guinardó
CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT.- “El diumenge dia 4
d’Abril de 2004 un grup de gent de diverses
zones de Cornellà, vam decidir okupar un
espai situat al carrer Rubio i Ors 103 i aban-
donat des de fa més de 8 anys, propietat de
Deutsche Bank amb la intenció de crear un
nou centre social i habitatge. Davant la falta
d’espais autogestionats pels joves i la políti-
ca especulativa de l’Ajuntament (pla Ribera
Serralló, camp de l’Espanyol, pistes de tenis,
etc...) que va acabar amb les activitats de
l’Ateneu de KNY per construir-hi blocs de
pisos, okupem aquest nou centre. La nostra
intenció durant els propers dies, és acondi-
cionar el local per poder obrir un nou centre
autogestionat per realitzar noves activitats
destinades a tothom! Esteu convidats a par-
ticipar-hi. Us mantindrem informades.” 
GUINARDÓ.- També al barri del Guinardó es
va produir una nova okupació la setmana
passada. Concretament diumenge es va a
alliberar un nou espai al carrer Praga que es
destinarà a vivenda. Aquests dies estan tre-
ballant per rehabilitar la casa.

Assemblea del C.S.O. Banka Rota 
+ Contra-Infos 6/4/04

PRIMER DE MAIG D E L 2004 A BARCELONA . MAYDAY! MAYDAY!

Contra la precarització de la vida... 
Les precàries i precaris es rebel·len

Inminent judici per
via civil contra la
casa Kan Fritanga
SANT ANDREU D E PALOMAR/BARCELONÈS NORD.-
La masia okupada de Sant Andreu de
Palomar, Kan Fritanga, ja te data de judici. La
casa porta cinc anys okupada, i fa poc va ser
comprada pel veí, en Joan Martí i Casas, que
no s’ho a pensat dos cops en posar una
denuncia per tal de desallotjar l’inmoble. La
propietat de l’inmoble, ha presentat una
demanda civil mitjançant la llei hipotecaria.
Aquest tipus de procés acostuma a ser molt
rapid, i a demés la part demandada a de
pagar les costes del judici per poder pre-
sentar-se. En el cas de Kan Fritanga la part
demandant demana 6000 euros per que es
puguin presentar a judici. A Sant Andreu, a
part de Kan Fritanga, les cases de Virgili i
Cabrera també estan inmerses en processos
judicials i amenaçades de desallotjament. 

Contra-Infos 6/4/04

La solidaritat amb l’Hamsa continua
Cada divendres a les 19:30 davant la seu de Districte

EN CAS DE DESALLOTJAMENT PER SORPRESA:
-Concentració a les 11 del matí a Jaume I
-Manifestació a les 19h a la plaça de Sants

La Kasa de la Muntanya guanya 
el procés judicial que havien obert 
contra el ministeri d’Hisenda

tel: 93.442.62.53 
«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL
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BARCELONA .- «Som precaris i precàries, atípics, temporals, mòbils,
flexibles.
Som la gent que està a la corda fluixa, en equilibri inestable.
Som la gent deslocalitzada i reconvertida.
La nostra afectivitat precaritzada es compra i es ven.
Sense feina estable, sobreexplotades.
Amb la casa hipotecada, o pagant un lloguer que ens ofega.
O okupant per no dependre del diner o mangant al super o
colant-nos al metro.
Som com tu: contorsionistes de la flexibilitat.
Negociem amb la realitat, dia a dia, la nostra subsistència.
Tenim la vida fragmentada, feta de retalls, un puzzle impossible.
Sovint, de matinada, sentim la solitud i no sabem què serà de
nosaltres.
No esperem que els sindicats oficials ni canvis de govern ens
facin més suportable el preu insostenible de la vida.
Volem fugir de la precarietat, però aquesta també ens ha enseny-
at algunes coses.
A no suportar el treball estable, rutinari, alienant.
A no acceptar la disjuntiva:
¿Tenir un temps de merda sense diners o tenir uns diners de
merda i no tenir temps?

El que sabem és no ja no volem tenir por, ni sentir-nos vulnera-
bles al xantatge.
No volem el xantatge de l’empresa de treball temporal.
No volem tenir por davant la immobiliària, ETT de la vida.
No volem tenir por davant el policia que ens demana papers.
No volem la tristesa de la precarietat.
Per això ja és hora de trobar-nos, de reconèixer les nostres simili-
tuds.
També ens les nostres diferències, doncs la precarietat és un
mirall trossejat, com la semi vida que ens imposen.
És hora d’existir, per tant de resistir. De trencar el silenci.
Som precàries, el revers amagat del Fòrum 2004.
Som els danys colaterals del capitalisme.
I ja s’ha acabat esperar en resignació:
Volem viure.
Volem renta, casa, transport, salut, coneixement, afecte, papers
per tothom.
Desobeïm la precarització de la vida.
MayDay, MayDay! Les precàries i precaris es rebel·len!
EuroMayDay004. Recuperem el primer de maig!

Barcelona, Plaça Universitat 18.00 hores»
Barcelona May Day 6/4/04

ANTICAPITALISME

BARCELONA .- El passat 30 de març al migdia es
van efectuar un seguit d’accions al campus
de Diagonal de la Universitat de Barcelona,
relatives a l’experimentació amb animals, a
la transgènia animal i a la nanobiotecnolo -
gia. Les accions es van centrar sobretot en
dos centres d’investigació, el CREB (Centre
de Recerques en Enginyeria Biomèdica) i el
Parc Científic de la UB, però també a les
aules, biblioteques i bars. Es van enganxar
cartells i enganxines, es van  fer pintades i
repartir pamflets, es va rodejar el Parc tec-
nològic amb una cinta de perill (per poc
temps, segurates i municipals es van encar-
regar de donar un caire efímer a l’acció). El
Parc Científic de Barcelona és una platafor-
ma d’investigació al servei de les grans cor-

poracions, col·labora d’una manera estreta
amb empreses farmacèutiques com Almirall
Prodesfarma, Esteve, Uriach o Merck ..... Val a
dir, sense desmerèixer a les altres que Merck
és una bona peça, l’any 2002 va facturar
51.760 milions de dòlars .... que és la tercera
corporació farmacèutica (humana) i la sego-
na de farmàcia animal. El Parc i el CREB són
punters en l’ús i comercialització de transgè -
nia animal (sobretot ratolins knock-
out/knock-in). La transgènia d’animals, i en
especial mamífers, tenen una pila de conno -
tacions tant per el sofriment d’éssers sensi -
bles, inclosos els humans, com sobre la clas -
sificació (malalts/sans, normals/anormals
.....), sobre la reproducció, sobre el gènere ...
Els transratolins, i d’altres malaurats animals

transgènics, estan destinats directament al
desenvolupament de noves mercaderies per
a la farmaindustria, cosificats i convertits en
mercaderia, el seu sofriment acaba sent
també una nova mercaderia, un preu afegit
als productes dels explotadors biotecnològ-
ics. I, malgrat tots els antropocentrismes, els
éssers humans estem lligats a la mateixa
nòria consumidors/consumits i serem devo -
rats per ella. Ens podeu trovar a llavor d’a -
narquia, els divendres a C/Mestres casals i
Martorell 18 08003 de BCN al voltant de les
20h, i els diumenges, a migdia i a principis de
la tarda al Menjador Vegà de la Lokeria a la
Plaça Espàñola de l’Hospitalet.

Amics de l’Estiu 6/4/04

ALLIBERAMENT ANIMAL

PENJADA DE CARTELLS , PINTADES I REPARTIMENT D’OCTAVETES

Accions a la Universitat de Barcelona per
denunciar l’experimentació amb animals



Una baixada de les temperatures amb una petita perturbació centrada sobre les illes Balears provocarà
ambient núvol amb algunes pluges des de dimecres a la tarda i fins a dissabte al matí. La major intensitat
es podrà donar durant el dijous. A partir de diumenge s’aclarirà el cel i tornaran a pujar les temperatures. 

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

Invasió d’Iraq:
la massacre continua

11.047 
MILITARS IRAQUIANSASSASSINATS

DES DEL PASSAT 20 DE MARÇ

9000 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

3413 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

715 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

PER FOC DE LA RESISTÈNCIA , SUÏCIDI O ACCIDENT

(18 durant l’última setmana)

Posen en llibertat el
nigerià condemnat
per ser homosexual
a morir lapidat
BARCELONA .- La setmana passada va tenir lloc
a Nigèria l’alliberament de Jibrin Babaji, que
va ser condemnat el mes de setembre pas-
sat a morir lapidat per haver mantingut
relacions homosexuals amb tres nois més. A
la vista del judici de la setmana passada el
seu advocat va presentar un plec d’al·lega-
cions i posteriorment Jibrin Babaji va ser
alliberat sense càrrecs. Des del Col·lectiu
Gai de Barcelona (CGB) ens felicitem per
aquest desenllaç. S’han complert els objec-
tius que preteníem amb la campanya de
petició de firmes que vam engegar per
demanar la llibertat de Babaji i que va tenir
una àmplia resposta tot i que l’ambaixada
de Nigèria a Espanya es va negar a recollir
les nostres firmes. Estem segurs que la pres-
sió feta amb el suport dels milers de ciu-
tadans que es van adherir a la campanya ha
estat una contribució definitiva perquè el
procés acabés feliçment.
LLibertat sexual, dret al propi cos No només
al Gaixample, sinó a tot el món.

CGB + Contra-Infos 30/3/04

VILADAMAT/GIRONÈS.- «La sentència política
s'ha confirmat i la judicatura ha condemnat
a pagar 570 euros al jove pel delicte de
“Ultraje a España”. Malgrat que durant el
judici, el jove militant de la CUP de
Viladamat va negar els fets, s'ha volgut
establir un precedent per advertir l'indepen-
dentisme davant d'una acció ben habitual
com a signe de rebel·lia enfront l'Estat
espanyol. La judicatura espanyola tampoc
ha volgut escoltar l'altra línia de defensa que
sostenia l'advocat: aquesta que deia que el
fet de cremar una bandera espanyola segons
el Codi Penal espanyol constitueix un
delicte “d'Ultraje a España”. Aquest delicte
hauria de suposar ferir l'honor d'algú, fet
poc probable en un concert organitzat per
l'Esquerra Independentista. Aquesta sentèn-
cia serà recorreguda per l'advocat del jove.

En definitiva, una sentència que coarta i
restringeix encara més la llibertat d'expres-
sió d'aquells que pensem que els Països
Catalans viuen una situació d'imposició
política d'un Estat forà. 
Al nostre país, malgrat tot, es continuaran
cremant banderes espanyoles, de la mateixa
manera que a Palestina se'n cremen d'is-
raelianes o a Irlanda de britàniques. És aque-
sta una forma de demostrar que la població
rebutja de pla la imposició estatal i els seus
símbols. Sentències com les d'avui ens reafir-
men en la lluita i ens ensenyen ben gràfica-
ment que tot l'aparell administratiu de
l'Estat treballa per auto legitimar-lo. Per això
l'Esquerra Independentista continuarà tre-
ballant per deslegitimar-lo i construir una
alternativa democràtica per al conjunt del
poble català.»           Alerta Solidària 6/4/04

REPRESSIÓ

LA SENTÈNCIA INCLOU E L DELICTE DE «ULTRAJE A ESPAÑA»

Condemnen a un jove de 
Viladamat a pagar 570 euros per la
crema de la bandera espanyola

GIRONA.- «A mitjans del mes de març, Guillem
Terrades -militant de la Candidatura d’Unitat
Popular de Girona- va ser condemnat pel
Jutjat Penal nº 4 de la ciutat a pagar una multa
de 3 euros al dia durant un mes. També se’l
condemna a indemnitzar a un jove espany-
olista. Tot plegat, per una falta de lesions,
teòricament, sobre aquest individu. Enfront de
la sentència, de nou escandalosa, ja s’hi ha pre-
sentat recurs. Recordem que Guillem Terrades
va ser agredit per una vintena de feixistes el
maig del 2003 quan estava encartellant per a
la campanya de les municipals de la candi-
datura independentista. En Guillem va presen-
tar una denuncia pels fets, ja que les lesions
que li havien produït eren serioses. El jove va
estar 10 dies patint-ne les seqüeles. Durant l’a-
gressió, en Guillem va ser insultat i vexat pel
fet d’estar encartellant propaganda indepen-
dentista. Poc abans del judici, celebrat el 27 de
gener, es va saber que un dels individus que
havia participat de l’agressió contra en
Guillem (però que no figurava com a imputat)
ara acusava al mateix Guillem de lesions. Al
judici, doncs, finalment hi va haver un creua-

ment d’acusacions. La fiscalia espanyola,
durant la vista es va decantar des d’un primer
moment per acusar a en Guillem i atenuar el
linxament protagonitzat pels espanyolistes. La
jutgessa, doncs, ha considerat provat que va
ser en Guillem qui va agredir un grup de més
de 15 persones i no a l’inrevés ( tot i que encar-
tellant hi anaven 3 militants de la CUP, en
Guillem estava sol en aquell moment). Davant
d’una sentència tan greu, demanem el posi-
cionament públic de qui es pugui sentir impli-
cat en el comportament de certs grups juve-
nils arreu del nostre país. Recordem que en el
seu moment aquesta agressió no va ser con-
demnada pels partits polítics ni les institu-
cions de la ciutat de Girona. Darrerament hem
vist com d’altres bandes d’extrema dreta han
agredit ciutadans arreu del país (Sabadell,
Castellar, Manlleu, Terrassa,...). Agressions que
han comptat amb una certa complicitat des
dels poders públics i els cossos policials. Ara
veiem, a més, com la judicatura els dóna carta
blanca per continuar pertorbant la convivèn-
cia ciutadana, atacant població nouvinguda o
independentistes.      Alerta Solidària 6/4/04

L’AFECTAT ÉS MILITANT DE LA CUP DE GIRONA

Condemnat per lesions després de ser apallissat

LLUITES CONTRAELPATRIARCAT

GIRONA.- “La Plataforma Aturem la Guerra de
les comarques gironines vol presentar-vos i
convidar-vos a participar en les noves
accions de la Campanya per l'arxiu definitiu
de l'Operació Estany i la llibertat dels 6
companys que estan empresonats ara
mateix a Madrid. Dos d'ells -en Youb Saoudi
(de Salt) i en Mohamed Benaboura (de
Banyoles) per unes suposades peticions
d'extradició d'Algèria, des de l'11 de setem -
bre i el 30 d'octubre de l'any passat respecti-
vament. Quatre més -en Mohamed Tahroui
(de Barcelona), en Djamel Boudjelthia i l'Ali
Kauka (de Banyoles) i en Mohamed Nebbar
(d'Olot)- des del dia que el jutge Baltasar
Garzón va assumir interinament la instrucció

del cas en substitució del jutge Ruiz Polanco
el dia 26 de març passat. Trobareu al final de
l'escrit abundant informació sobre el cas i
sobre la campanya així com les peticions
concretes que us fa la Plataforma Aturem la
Guerra de les comarques gironines. Esperem
que entengueu com n'és d'important la vos -
tra participació en la campanya.
COM PODEU PARTICIPAR EN LA CAMPANYA :
-Signant -com a organització o individual-
les cartes que trobareu a la web de ElSud.org
-Fent difusió i participant en les properes
convocatòries de la Plataforma.
EN CONCRET, EL PROPER DIVENDRES 16 D'ABRIL :
A les 19:00 a la Sala d'actes dels locals sindi-
cals de Girona (al c/ Miquel Blai) acte públic

de la Plataforma Aturem la Guerra de Girona:
Per la llibertat dels 6 companys detinguts,
per l'arxiu definitiu de l'Operació Estany.
A les 21:00 coincidint amb el debat d'in-
vestidura del pròxim president del Govern
espanyol, concentració davant de la Subde-
legació del Govern a Girona sota els lemes:
Ni amb ONU ni sense: fora ja les tropes
d'ocupació de l'Iraq! Operació Estany: lliber-
tat pels detinguts i arxiu immediat!
-Participant activament en la Plataforma
Aturem la Guerra (propera assemblea, di-
marts 13 d'abril a les 20:30 al C.S. la Màquia,
al carrer de l'Olivera de Girona). 

La Plataforma Aturem la Guerra de les
comarques gironines 30/3/04

GARZÓN ELS VA EMPRESONAR DESPRÉS QUE HAGUESSIN QUEDAT EN LLIBERTAT PER ORDRE DE R UIZ DE POLANCO

Més actes de suport als empresonats del Comando Dixan

ELS FETS DE L’OPERACIÓESTANY

Espai Obert per 
a córrer el risc 
de trobar-nos
POBLESEC/BARCELONA.- Espai Obert és un projecte i
és un escenari on ambdós components són indes-
triables. És un projecte, en tant que el seu imagi-
nari se sosté en base a l'autogestió, l'antiautori-
tarisme i el col·lectivisme; existint com a cruïlla on
poden trobar-se iniciatives col·lectives i personals
que conflueixen al voltant de l'autonomia, l'auto-
gestió, la participació i la democràcia directa.
Però, també és un projecte que, tot i tenir una
realitat tangible, la seva existència i el seu sentit
només depenen d'un permanent estat de con-
strucció d'activitats i d'intervencions socials dels i
de les diferents participants vinculats. Tanmateix,
Espai Obert és un escenari; però no per la seva
materialitat física com a local, sinó per la seva vin-
culació al projecte esmentat i a uns i unes protag-
onistes que desenvolupen activitats polítiques,
socials i culturals llibertàries, mitjançant la inter-

venció directa i la no delegació, on concorren
idees i accions amb plena llibertat.
Actualment, a Espai Obert participen quotidiana-
ment vuit col·lectius que desenvolupen la seva
activitat en diferents àmbits. Però, a més a més,
Espai Obert és un entorn de trobada on
emergeixen, es vertebren, es planifiquen i es
desenvolupen accions i intervencions independ-
ents i autònomes, impulsades i protagonitzades
per múltiples associacions, col·lectius i organitza-
cions de tarannà llibertari que tracten d'incidir en
nombrosos fronts. Som moltes les persones que
ens sentim involucrats/des directament amb
aquest projecte i amb aquest escenari. I també
són molts i moltes les persones que, des de la
seva obertura, han fet servir i fan servir Espai
Obert com a marc per a construir, articular i
desplegar les seves iniciatives. Perquè, lluny de ser
un àmbit clos i tancat, Espai Obert és i ha estat un
punt de referència i eclosió de moviments
polítics, socials i culturals i de tota mena d'inicia-
tives afins al projecte llibertari. Espai Obert és un
referent, dins i fora de Barcelona en l'imaginari
dels moviments socials i això s'ha aconseguit, en
bona mesura, gràcies a la independència que ha

mantingut respecte d'institucions, subvencions i
patrocini. És a dir, la supervivència d'Espai Obert
depèn del suport dels i de les que, amb les seves
activitats i intervencions, el sostenen; però seria
ingenu pensar que aquesta supervivència és pos-
sible sense col·laboració econòmica. D'aquí a un
any finalitza el contracte de l'actual local i ens
veiem en la necessitat de buscar un altre. Això
suposa disposar d'uns ingressos econòmics sufi-
cients que no és possible aconseguir només amb
les activitats autogestionades per Espai Obert.
Per això, és imprescindible comptar amb una
massa suficient de socis/es col·laboradors/es que
facin aportacions econòmiques de manera per-
iòdica i sostinguda. Del contrari, el projecte i
l'escenari d'Espai Obert seran només, en un termi-
ni de 2 anys, un record, una altra iniciativa fallida,
una altra derrota infringida pel sistema, un espai
de resistències neutralitzat.
Si necessites més informació, passa't pel local o
escriu a: . Si creus que val la pena continuar tenint
un Espai Obert, omple la butlleta que trobaràs a
la web www.espaiobert.net i reenvia’ns-la.

Espai Obert 30/3/04
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