
BARCELONA.- El Fòrum preveïa tenir unes vis -
ites mitjes xifrades en prop de 32.000 per-
sones diàries durant les 141 jornades de l’es -
deveniment. El dia dela inauguració, però, ja
va fracassar. Des de la direcció varen trigar
hores a reconèixer que només hi havien anat
14.323 visitants (molt per sota dels 45.000
esperats en aquesta primera jornada, i amb
el rumor que circula insistentment de que hi
varen assistir només unes 4.500 persones),
xifra que encara va ser inferior els dos dies
posteriors. Al concert de Macaco, per exem -
ple, només hi van assistir unes 500 persones.
A les portes del Fòrum es palpava indignació
entre algunes de les persones que sortien

del recinte. N’hi va haver que van exigir que
se’ls retornés els 21 euros que havien pagat
per entrar-hi, després de que els requisessin
l’aigua i els entrepans. 
Exposicions i crítica a les portes
En aquest context prop d’una quarantena de
manifestants de l’Assemblea de Resistències
al Fòrum 2004 es varen situar a les portes
del recinte durant la jornada d’inauguració
del diumenge 9 de maig. Hi varen instalar
dues exposicions amb la informació al
voltant de les empreses patrocinadores de
l’event i del negoci urbanístic que s’hi amaga.
També es repartiren decàlegs amb les deu
raons per desemmascarar el Fòrum i mapes

molt comunicatius on totes les informacions
hi són recopilades gràficament. La presència
policial era aclaparadora, hi havia una altíssi-
ma densitat de pistoles per metre quadrat.
Tot i tractar-se d’un “fòrum de la pau” s’hi
podien veure policies nacionals, mossos
d’esquadra, guàrdies urbans, guàrdies civils,
militars i agents de quatre empreses de
seguretat privades. En diversos moments
varen coaccionar els manifestants, que
megàfon en mà donaven la benvinguda als
visitants amb el crit: “Benvinguts al Fòrum
de les mentides i la hipocresia”. 
Llarga cassolada amb una detenció
El 8 de maig al vespre, dia de la inauguració
oficial presidida pel rei Juan Carlos I, va ser
molt visible el rebuig a l’esdeveniment. Prop
d’un miler de persones varen tocar les cas-
soles i varen mostrar pancartes com “Una
trobada que mentirà al món” o “Diàleg entre
reixes”. Des d’alguns balcons de la zona el
veïnat també s’hi va afegir amb cassoles i
pancartes. Un ferri control policial va
impedir que la protesta s’aproximés a menys
de 200 metres del recinte. Els agents de
paisà varen acosar els manifestants, i un
d’ells va ser detingut per fer una pintada,
quan després de ser identificat va exigir als
agents que ells també s’identifiquessin amb
el número de placa tal i com estan obligats a
fer. A l’endemà al matí va quedar en llibertat
amb l’acusació d’una falta. La cassolada va
ser escoltada amb sorpresa pels centenars
de convidats quan es dirigien a la cerimònia
des de l’Edifici Fòrum fins al recinte del port
de Sant Adrià.               Contra-Infos 11/5/04
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El regidor del PP a Galdakao, va qualificar ahir de «benèvola» la pena de cinc anys de presó cap a Jon Crespo, a qui acusen d’haver enviat als veïns del bloc de pisos una carta convidant-los a «contribuir a l’expulsió» del regidor del veïnat.

Agafant un dels cartells que es varen poder veure a la cassolada de rebuig al Fòrum.

EL FÒRUM: LA GRAN IMPOSTURA

UN MILER DE PERSONES FAN REPICAR LES CASSOLES DURANT LA INAUGURACIÓ

El “Fòrum de les Cultures” blindat de 
policies ja és un fracàs des del primer dia
L’esdeveniment servirà per maquillar la privatització dels nous espais i edificis allí construïts

JUTJATS PER SUPOSADAMENT PASSAR DADES DE FEIXISTES A ETA

Juanra Rodríguez i Peru Àlvarez 
són condemnats a 5 anys de 
presó a l’Audiència Nacional
Concentració de suport a la plaça Sant Jaume de Barcelona

PRESOS I PRESES EN LLUITA

Testimoni d’un pres
de Quatre Camins
Un company pres a Quatre Camins
demana que difonguem aquestes
línees ja que “els nervis estan a flor
de pell... i es pot liar més grossa”

QUATRE CAMINS/ LA ROCA DEL VALLÈS.- «En
primer lloc et diré que el motí del passat 30
d’abril va ser conseqüència dels abusos i pal-
lisses que reben els interns només per alçar
la veu o demanar alguna mena d’explicació
pels escorcolls que pateixen els familiars.
Sobre el que es comenta d’un paquet de
drogues, el rumor no té fonaments (...) la
qüestió és que a aquesta persona se li va
negar un vis a vis i en dirigir-se als funcionaris
per demanar una explicació va ser apalejat
entre 4 (...) minuts després va aparèixer el
subdirector D. Manuel Tellón qui, en comtes
d’intentar suavitar l’ambient creat, va adop-
tar una actitud de pistoler amb mirada
provocadora i despectiva cap a la resta de
reclusos. Aquesta postura, juntament amb la
tensió que en aquells moments existia, va fer
que el pati es rebelés, ja que aquest senyor és
qui ordena els escorcolls a familiars i els
humilia continuament, tot i ser moltes veg-
ades persones ja grans de més de 60 anys i és
lògic que nosaltres, els fills, acabem per
explotar, i això només ha estat un avís. Si
continuen amb el mateix mètode i no cambi-
en d’actitud la propera vegada, que segur
tornarà a passar, serà pitjor i poden sortir
malparats no un com en aquesta ocasió sinó
tots els que es puguin. No volem que això
continui així, però no ens donen una altra
opció (...) anirem a per totes... i dels 40
interns traslladats, 30 no van tenir res a
veure. Només demanem que deixin d’humil-
iar i coaccionar a les famílies, obligades per
poder-nos veure a ser escorcollades o a pas-
sar per les plaques de raigs X (...)». 

Llibertat Pres@s + Contra-Infos 11/5/04

MADRID.- L’Audiència Nacional, el tribunal
d’excepció madrileny creat per jutjar casos
de dissidència política, va condemnar a 5
anys  de presó a Juanra Rodríguez, cantant
de Kop i al professor d’euskera Peru Àlvarez.
La vista oral va tenir lloc el dilluns 10 de
maig al matí, tot i que va ser molt curta, ja
que la fiscalia va proposar de reduir la peti-
ció a 5 anys de presó, i no els 9 anys que es
demanaven originàriament. 
Tots dos ja han complert més de 2 anys de
presó, i per tant és possible que d’aquí poc

menys de 2 anys surtin en llibertat. Els
acusen suposadament d’haver passat infor -
mació sobre membres de l’ultradreta al
comando Barcelona d’Eta, tot i que ells ho
varen negar en diverses ocasions. 
Concentració a Sant Jaume
Tal i com s’ha fet en nombroses ocasions
durant els últims anys el dilluns 10 al vespre
també s’hi va fer una concentració a la plaça
Sant Jaume de Barcelona coincidint amb la
vista oral que es feia al tribunal madrileny.  
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JUDICI PER L’ASSALT DE L’ESCUOLA DIAZ

Alts caps de l’antiterrorisme europeu jutjats
per tortures durant la cimera del G8 a Gènova
SARAGOSSA/ARAGÓ .- El divendres 7 de maig es
va presentar en roda de premsa a Saragossa
l’acusació popular contra els 73 policies ita-
lians imputats per delictes de tortures, palli-
sses, amenaces, etc..., durant la cimera del
G8 de Gènova l’any 2001. El procés judicial
contra els agents el va iniciar la comissió
legal del Foro Social de Gènova i finalment
arribarà a judici el proper 26 de juny. Els fets
que es jutjaran seran l’assalt policial a
l’Escuola Diaz, on hi havia el centre de prem-
sa alternatiu i el servei mèdic, i on es pro-
duiren més de 60 ferits -alguns d’ells de

molta gravetat- i més de 80 detencions.
També es jutjaran les tortures a la presó de
Bolzaneto. Entre els detinguts hi havia 13
persones de Saragossa, que han creat un
grup de suport per promoure l’acusació
popular. Les persones imputades en molts
casos són alts càrrecs policials i el procés
pot tenir fortes repercussions socials i
mediàtiques. Un dels agents ara és el màxim
responsable de la lluita antiterrorista a
Itàlia. Un altre d’ells és el sots-cap de la llui-
ta antiterrorista europea.  

Contra-Infos 11/5/04

ELS FETS DE LA CIMERA DE GÈNOVA
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ANTIMILITARISME

Retornen les inspeccions civils a 
les bases militars de l’Estat espanyol

El tripartit català presenta una candidatura per
albergar la fabricació d’helicòpters de combat Tigre

II Inspecció Ciutadana a Bétera
BÉTERA/CAMP DE TÚRIA .- El proper dissabte dia
15, per segon any consecutiu, un equip d’ob-
servadors civils s’introduirà en el recinte
militar de l’OTAN i intentarà dur a terme
una inspecció de la caserna per tal d’esbrinar
les seves veritables funcions. Les inspec-
tores intentaran passar les tanques de pro -
tecció per algun punt dels 12 km de períme-
tre. Cal comentar que aquesta caserna aspi-
ra albergar la Força Ràpida de l’OTAN, cos
especialitzat de persecució del «terrorisme
internacional». Aquesta acció prové d’una
crida a nivell mundial realitzada per l’organ-
ització pacifista Internacional de Resistents
a la Guerra (WRI-IRG), per tal de realitzar
accions i marxes contra les instal·lacions
militars. A l’Estat espanyol, al marge de la II
Inspecció Ciutadana, hi ha convocades
marxes a Logroño, Rota, Bizkaia i Alcoi, i a
Madrid es va realitzar una acció el passat 3
de maig a la delegació del Ministeri
d’Hisenda per l’objecció fiscal.

L’exèrcit coacciona de nou a San Gregorio
SAN GREGORIO/SARAGOSSA.- Dins el marc de la
convocatòria internacional, el passat diu-
menge dia 9 es va celebrar la V Marxa al
camp de guerra de San Gregorio sota el lema
«Desarmem San Gregorio». Els militars, des
del primer moment van intentar que fossin
retirades les pancartes antimilitaristes que

reivindicaven la devolució dels terrenys. A
més, coincidia amb la Romeria a l’ermita de
San Gregorio organitzada per la Comissió de
Festes del barri d’Arrabal. L’exèrcit va utilitzar
l’argument que els antimilitaristes pretenien
«rebentar» la romeria per tal de registrar els
maleters dels autobusos organitzats per la
pròpia Comissió. Tot i aquestes manipula-
cions, el veïnat no es va creure massa la tesi.
El camp de maniobres i de tir de San
Gregorio ocupa un total de 33.839 hectàrees,
i varis col·lectius reivindiquen des de fa anys
la seva reconversió per ús públic.

La Generalitat presenta la candidatura per
albergar una fàbrica d’armament d’EADS
BARCELONA .- La Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme del Parlament de
Catalunya ha presentat la candidatura de
Catalunya perquè el consorci EADS instal·li
en terres catalanes una factoria de la seva fil-
ial Eurocopter per a la fabricació dels
helicòpters de combat Tigre, dels quals,
recentment, l’anterior govern del Partit
Popular va adquirir 24 unitats per a les forces
armades espanyoles, per un import de 1.354
milions d’euros. De moment, les mobilitza -
cions contra la candidatura s’han iniciat amb
la proposta d’enviament d’una carta a varis
consellers del tripartit per tal que rebutgin la
implantació d’aquest tipus d’indústries. 
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BARCELONA.- Un centenar de persones es va
concentrar el passat diumenge día 9 davant
la seu de la Comissió Europea a Barcelona
per mostrar el rebuig al projecte de
Constitució europea, que consideren «un
tractat al servei de les multinacionals» que
posa en perill «els drets de l’estat del benes-
tar». La Campanya contra la Constitució
Europea dels Països Catalans, que convocava
la protesta, va anunciar una consulta popu-
lar coincidint amb les eleccions al Parlament
Europeu el 13 de juny.
El Dia d’Europa també va fer sortir al carrer
els que s’oposen al model social i econòmic
de la Unió Europea. Els concentrats van
cridar consignes contra «l’Europa del capi-
tal» i el tractat constitucional que tenen
previst aprovar els estats membres. El por-
taveu de la Campanya contra la Constitució
Europea, Josep Bel, va explicar que el pro -

jecte de constitució «està fet per les multi-
nacionals i no pels ciutadans» i va advertir
que «limita els drets civils i socials i que
suposarà la fi de l’estat del benestar». La
Campanya contra la Constitució Europea,
que aplega més de seixanta associacions,
sindicats i partits, va anunciar que realitzarà
una consulta ciutadana coincidint amb les
eleccions europees del 13 de juny. Segons els
responsables, la consulta es farà a la sortida
dels col·legis «per interpel·lar els ciutadans
sobre coses que als poders públics no els
interessa preguntar», com la democràcia
participativa i el model econòmic. L’acte es
va acabar amb la lectura d’un manifest i la
cremada d’un exemplar de la Constitució
europea. Mira també:
http://www.vilaweb.com/elpunt
http://noconstitucioeuropea.pangea.org
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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Concentració de la Campanya contra la
Constitució Europea dels Països Catalans BARCELONA.- Dijous 6 de maig al matí 6 fur-

gonetes d’antiavalots i diversos vehicles
patrulla de la policia nacional van participar
en el desallotjament de dos edificis de viven-
des a l’avinguda Meridiana número 100 i 102.
Als dos edificis, abandonats des de feia anys,
hi vivien una vintena de persones des de
febrer del Fotut 2004, quan diversa gent
escollí l’okupació com a única resposta con -
tra el xantatge de les rendes, la precarietat
de les nostres vides, la comercialització de
les nostres necessitats de supervivència i la
jerarquia en les nostres relacions.
Les cases okupades de Meridiana van ser
espais lliures autogestionats fins que els
antiavalots van tirar la porta a terra i
obligaren tothom a identificar-se, sense
detenir ningú i finalment van deixar sortir la
gent amb les seves coses. A continuació

diversos operaris amb martells i pics han
enderrocat els sostres i embans per impedir
que ningú tornés a entrar-hi. A l’exterior s’hi
han concentrat prop de 30 persones que han
ajudat a moure totes les pertinences. Cap a
migdia es realitzà una cassolada davant el
cordó policial, tallant durant 10 minuts la
Meridiana en sentit sortida. 
La okupació és una necessitat, un dret y una
elecció política. El Barri d’El Clot, el barri de
Poble Nou i molts més barris de Barcelona
son objecte de l’explotació i l’especulació
per empreses inmobiliaries y la gran festa
capitalista del Forum 2004.
CAP DESALLOTJAMENT SENSE RESPOSTA.
Més informació:
www.sindominio.net/okupesbcn
<okupesbcn@sindominio.net>
Assemblea d’Okupes de Barcelona 11/5/04

Desallotjats “El Matadero” i “Malakasa”

TERCER ATAC CONTRA PARELLES QUE S’EXPRESSAVEN LLIUREMENT AL CARRER

Nova agressió a l’homosexualitat       
L’E IXAMPLE/BARCELONA.- El passat día 1 de maig a la matinada, Sebas, un membre molt vincu-
lat al Forum de “Sinvergüenza”, relacionat amb col·lectius de defensa de l’homosexualitat, va
rebre una pallissa juntament amb un altre noi per la zona de Balmes.
Un grup de 6 nois i una noia es van apropar a Sebas i al seu company i els van preguntar si
tenien tabac, després de dir-los que no fumaven els hi van preguntar si eren gais i si anaven
a la discoteca “Arenas”; en respondre que sí, en Sebas va rebre un cop de puny a l’ull i el van
tirar a terra. Un cop a terra, 3 o 4 dels agressors van continuar colpejant-lo. Quan en Sebas
va començar a cridar demanant ajut, els agressors van marxar caminant com si res no hagués
passat. A les últimes setmanes ja s’han produït dues agressions similars, una a Sabadell i una
altra al Passeig de Gràcia.                                        Més Informació a: http://www.sinver.org
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Explosions a Atenes a 
3 mesos de les Olimpíades
ATENES/GRÈCIA.- Tres bombes van fer explosió la matinada del 5 de maig a una comissaria de
policia, al sud d’Atenes, sense causar víctimes però sí danys materials. Cap organització s’ha
atribuït les explosions tot i que una persona anònima va trucar a un diari de la ciutat una
hora abans dels fets avisant de la col·locació dels artefactes. 
Les autoritats gregues han aprofitat els fets per militaritzar encara més la ciutat a pocs dies
de la celebració dels jocs olímpics.                                                        Contra-Infos 11/5/04

BARCELONA.- La Plataforma Vallès Net (PVN)
ha denunciat que els Ecoparcs de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona no són el que
els seus promotors havien anunciat. L’entitat
ha publicat varis vídeos gravats al llarg del
2003 on es mostra com els camions de
residus municipals arriben a l’Ecoparc-1 de la
Zona Franca, són dipositats en grans munts i
traslladats immediatament a altres camions
que els porten a l’abocador del Garraf. La
PVN també ha criticat la propaganda oficial
que diu que es minimitzen els residus; quan
principalment aquests sistemes són plantes
de transferència on les deixalles són
traslladades directament, sense tractament,

al seu destí final, abocadors o incineradores.
En el comunicat de la Plataforma, es denun -
cia que els ecoparcs estan pensats per trac-
tar els residus en massa i formen part d’un
gran negoci de les empreses que ostenten el
monopoli de les deixalles a l’Estat Espanyol:
Fomento, Dragados i Ferrovial, i del qual
l’Entitat Metropolitana sembla que n’és
còmplice. Aquestes empreses cobren per la
recollida de les deixalles, cobren per l’entra-
da als ecoparcs i cobren pel tractament
«finalista». Més informació i per veure els
vídeos a www.compromis.org

Plataforma Vallès Net 
+ Contra-Infos 11/5/04

BARCELONA.- Un centenar de conductors d’au-
tobús de la TMB es van manifestar el passat
dissabte 8 davant el recinte del Fòrum, con-
vocades per la CGT i per ACTUB, demanant
responsabilitats a l’empresa TMB pel suicidi
d’un company, Pablo Díaz, que va ser acomi-
adat per suposadament apropiar-se la la
recaptació d’un bitllet, xifrada en 1,10 euros.
La concentració tallà els principals carrers al
voltant del recinte del Fòrum i,tot i el gran
dispositiu policial concentrat, no es va pro -
duïr cap tipus d’aldarull.
Al capdavant de la manifestació es van situar
la família del treballador represaliat, amb una
pancarta on es podia llegir: “La familia dem-
ana justícia”, alhora que algunes manifestants
portaven rètols que dèien: “La vida de Pablo
costà 1,10 euros. Que no es torni a repetir”,
alhora que demanaven la dimissió del presi-
dent de TMB, el primer tinent d’alcalde de l’a -

juntament de Barcelona, Xavier Casas.
Els familiars del treballador demanen que
l’empresa admeti públicament l’error
comès a l’acomiadar-lo, així com la seva
anul·lació simbòlica. Aquesta manifestació
coincideix amb la vaga que tots els sindi-
cats representats, excepte la UGT, convo-
caren pel mateix cap de setmana, valorada
positivament per la CGT.
La FAVB va treure un comunicat solidar-
itzant-se amb la família i reivindicant els
següents punts: Que es faci justícia i es retiri
l’acomiadament, que s’esbrinin les respons-
abilitats dels caps de l’empresa TMB i que
s’estableixin mides per tal que la millora del
transport públic no es tradueixi en una
major pressió pels conductors i conductores
ni en un risc per les persones que en fem ús. 

CGT + Contra-Infos 8/5/04

EN EL MARC D’UNA VAGA DE 48 HORES

Manifestació de conductors de
Tmb per exigir responsabilitats 
en el suicidi d’un company

DEFENSADELS ESPAISNATURALS

Els Ecoparcs de l’àrea metropolitana: 

la gran mentida

REPRESSIÓ

LLUITESCONTRA EL PATRIARCAT



Les pluges sembla que per ara s’acabaran el dijous al matí. Les temperatures podran pujar alguns graus,
fins apropar-se als 20, tot i no fer massa calor. A partir de divendres en general farà sol, però també s’hi
podrà formar algun banc de boira baixa arran de la costa. La pluja podria tornar la setmana vinent. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 Dissabte 15 Diumenge 16 Dilluns 17 Dimarts 18

Invasió d’Irac:
la massacre continua

11.047 
MILITARS IRAQUIANS ASSASSINATS

DES DEL PASSAT 20 DE MARÇ

9999 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

4135 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

880 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

PER FOC DE LA RESISTÈNCIA , SUÏCIDI O ACCIDENT

(32 durant l’última setmana)

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

Ja pots trobar el nou Anuari de Contra-Infos 2003

Acte contra la homofòbia
DISSABTE 15 DE MAIG A LES 12H A BARCELONA

(Cantonada del passeig de Gràcia amb Aragó, a la casa Batlló)

ORGANITZA: FAGC, CGB, GRUP LESBIANES FEMINISTES I CASAL LAMBDA

S’omple de manera
definitiva la presa
de Ralko a Xile
ALT B IO-BIO/ XILE.- El passat 21 d’abril ENDESA
va informar a la premsa que havia decidit
tancar de forma definitiva el conducte infe-
rior de la presa de Ralko. D’aquesta manera
ha començat la inundació de les terres
pehuenches de l’Alt Bio-Bio i avui el cemen-
tiri ancestral de Quepuka Ralko es troba
cobert per les aigües alhora que creix la indi-
gnació a l’interior de les comunitats. Les
intenses plujes del mes d’abril van ocasionar
un ompliment espontani de l’embassament
que va servir a Endesa-Chile per justificar
davant de l’opinió pública l’ompliment del
llac artificial de la central hidroelèctrica. I
això malgrat l’existència de tota una sèrie
d’acords i resolucions nacionals i interna-
cionals que protegien teòricament tant els
drets territorials com el patrimoni històric
de les comunitats, entre ells el cementiri
tradicional de la comunitat Quepuka Ralko
que es troba dintre de les 3.500 hectàrees de
terrenys que la represa inundarà. Podeu con-
sultar un reportatge i una entrevista com -
plertes publicades al Periódico Azkintuwe,
Maig de 2004. Pàgs. 5, 6 y 7.
www.nodo50.org/kolectivolientur
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Marxa per la legalització del cannabis
MADRID .- Diversos milers de persones arribats de tots els
punts de l’estat espanyol van participar el passat dissabte
8 de maig a la manifestació convocada per la Federació
de Associacions Cannàbiques per reclamar la derogació
de la normativa que prohibeix consumir cannabis o culti-
var la planta. La manifestació va començar a la Puerta del
Sol i va finalitzar al parc de San Francisco el Grande. La
marxa va transcórrer de forma festiva i pacífica sota el
lema “Paz y Porros”.                        Contra-Infos 11/5/04

DIJOUS 13 DE MAIG A LES 20H A LA PLAÇA DELS MAQUIS

Cercavila Popular a Sabadell
«Contra la repressió al moviment okupa»

(VINE DISFRESSAT! -FFCC-SABADELL RAMBLA-)

http://www.espaiobert.net
(Aquí pots trobar la butlleta per fer-te soci)

Pancarta penjada a la façana del Centre Cívic de Badia del Vallès.

L’Espai Obert fa una crida a fer-se soci del
projecte per poder obrir el “nou Espai Obert”
POBLESEC/BARCELONA .- Espai Obert és un projecte
i és un escenari on ambdós components són inde-
striables. És un projecte, en tant que el seu imag-
inari 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 per-
sonals que conflueixen al voltant de l'autonomia,
l'autogestió, la participació i la democràcia direc-
ta. 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 vinculació al projecte esmentat i a uns i
unes protagonistes que desenvolupen activitats
polítiques, socials i culturals llibertàries, mit-
jançant la intervenció 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 emergeix-
en, es vertebren, es planifiquen i es desenvolupen
accions i intervencions independents i
autònomes, impulsades i protagonitzades per
múltiples associacions, col·lectius i organitzacions
de tarannà llibertari que tracten d'incidir en nom-
brosos 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 ini-
ciatives. 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'iniciatives afins al projecte lliber-
tari. 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'insti-
tucions, subvencions i patrocini. És a dir, la super-
vivència 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 possible 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 ingres-
sos econòmics suficients que no és possible acon-
seguir només amb les activitats autogestionades
per Espai Obert. Per això, és imprescindible comp-
tar amb una massa suficient de socis/es col·labo-
radors/es que facin aportacions econòmiques de
manera periòdica i sostinguda. Del contrari, el
projecte i l'escenari d'Espai Obert seran només, en
un termini de 2 anys, un record, una altra iniciati-
va fallida, una altra derrota infringida pel sistema,
un espai de resistències neutralitzat. Si necessites
més informació, passa't pel local o escriu a:
espaiobert@espaiobert.net. Si creus que val la
pena continuar tenint un Espai Obert, omple la
butlleta que trobaràs a www.espaiobert.net i
reenvia’ns-la.                          Espai Obert 30/3/04

LLUITES D’ARREU

DIMECRES 12 DE MAIG A LES 11H DAVANT DELS JUTJATS

Judici a La Jungla
PER ARRIBAR-HI: METRO ARC DE TRIOMF, L-1 BARCELONA

EL FÒRUM: LA GRANIMPOSTURA

Les protestes contra el Fòrum
s’extenen als pobles associats 
per decret municipal
BADIA DEL VALLÈS.- Nombroses poblacions han estat associ-
ades per decret al Fòrum 2004. Moltes entitats d’aque-
stes localitats estan protestant per aquesta actuació dels
consistoris. És el cas de la fotografia, on es pot veure una
pancarta desplegada denunciant l’especulació.

Contra-Infos 11/5/04

Torna el Xibarri
SANT ANDREU DEL PALOMAR.- Ara fa gairebé un any i mig la
redacció del Butlletí mensual del barri de Sant Andreu
del Palomar, Xibarri, va decidir suspendre l’edició del but-
lletí per falta de mitjans. Ara, amb l’inici del mes de maig,
nova gent ha decidit reemprendre el projecte, la manca
del qual havia deixat un buit dins de la informació popu-
lar del barri. Amb el mateix format, anterior, aquest butl-
letí tornará a sortir cada mes d’ara endavant i es podrà
trobar en els punts habituals de distribució. Per més
informació, podeu preguntar al Centre Social El Brot, al
c/Abat Odó 73, a Sant Andreu.       Contra-Infos 11/5/04 

COL·LECTIUSI CONTRAINFORMACIÓ

ANTIPROHIBICIONISME


