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

Gairebé 400 ciclistes despullats van recórrer els carrers de Saragossa el passat dissabte 19 de juny. Sota el lema «Justícia als carrers» els ciclistes van comptar amb la complicitat de milers de persones, que van compensar amb aplaudiments la seva incapacitat per superar el pudor.

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

FORT PIENC/BARCELONA .- «Després de gairebé
dos anys d’okupació i de quatre ordres no
complertes de desallotjament, el 21 de juny
de 2004, a les 9.30 del matí, es van presentar
14 furgonetes de la Policia Nacional per tal de
desallotjar els blocs d’Ali-Bei 100-102. 5 per-

sones es van penjar de la façana posterior per
resistir i insistir en el dret fonamental a tenir
una vivenda digna. Les forces de repressió van
prendre el barri tot el dia mentre un nombrós
grup de solidàri/es tallava el carrer Marina en
suport a les persones que resistien. 

Després d’accedir al l’inmoble pel primer pis,
començà un ball de figures blaves i ninots
disfressats de persona que, després d’identi-
ficar les persones que es trobaven a la casa
que no s’havien penjat, van començar a estu-
diar la forma de baixar les persones pen-
jades. Un especialista, vestit de paisà i que
no es deixava veure massa, controlava les
operacions, mentre tan sols dos membres de
la policia es penjaven per acabar amb la
resistència, més de 50 efectius, acabats de
sortir d’última fornada de l’acadèmia, es
veien inútils en la tasca repressora.
Mentrestant, algún dels puretes, dels que ja
em vist en uns quants desallotjaments, anava
maleïnt per la nostra afició a les bicicletes i
no poder trobar la gasolina promesa pel
comissari de l’eixample, o bé els policies que
anaven amunt i avall del camp de futbol amb
una escala, eren saludats per la concentració
de suport amb els crits de: “España, España”.
Cap persona va ser detinguda, només una
persona de les que es trobava a la casa, que
no portava documentació, va ser segrestada
una hora a comisaria per identificar-la.
I ara, tapiat durant anys
Després d’estar tota la tarda tapiant les
portes d’entrada, amb la consegüent patrul-
la de suport, van condemnar els edificis a la
convivència de les rates, les de cua llarga i
els segurates de color taronja. Tot pel lucre
dels especuladors. Per la tarda es va fer una
manifestació, en la que marxaren unes 50
persones pels carrers del barri, protestant
contra el desallotjament.» 

Assemblea d’alibenyes 21/6/04

CERCAVILA A LA TARDA PELS CARRERS DE FORT PIENC

Desallotgen els blocs d’Ali-Bei 
després de 5 hores de resistència

Penjats amb cordes i material d’escalada a la façana posterior d’Ali-Bei 100-102.

DESPRÉS DE L’ASSALT D’ALI-BEI EL DESALLOTJAMENT DE L’HAMSA ES POT PRODUIR QUALSEVOL DIA A PARTIR D’ARA

Desallotjament de l’Hamsa imminent
Si desallotgen hi ha convocatòria a les 11 del matí del mateix dia al metro de Jaume I

A la tarda, convocatòria de manifestació a les vuit del vespre a la plaça de Sants, metro L-1

EIXAMPLE/BARCELONA .- «El passat dijous es va
rebre una freda trucada telefònica, per part
del director de la presó Model de Barcelona,
en la que comunicava, a l’advocat que el
defenia, la mort per suïcidi, de José Antonio
Cano Verdejo, pres catalogat en els règim
D.E.R.T. Aquest és el resultat de més de
dotze anys d’empresonament i represàlies
de tota mena, especialment els últims qua-
tre anys en José Antonio ha patit tota mena
de tortures que s’han accentuat en el darrer
any: dispersió, aïllament, manipulació psi-
cològica, indefensió davant la «justícia» ... En
José Antonio ha lluitat fins a l’últim moment
per tots els mitjans, incloent una duríssima
vaga de fam i de set, des del dia 14 de febrer
fins el 6 d’abril. A partir d’aquesta data va

passar per tres hospitals, i després a la
Model, i enlloc va rebre un tracte adequat,
fins el punt que l’ha conduït a perdre la vida.
Ells en poden dir suïcidi, nosaltres en diem
assassinat. Davant la fosca manera en què es va
produïr i la pressa en realitzar l’autòpsia amb
el consegüent trasllat al Tanatori, el divendres
al matí es va presentar una denúncia al Jutjat
de Guàrdia per exigir la investigació per la
mort de José Antonio Cano Verdejo.
El dissabte 19 mateix es va fer una concen-
tració davant l’entrada de la Model, on s’hi
van arribar a concentrar unes 40 persones que
desplegaren un parell de pancartes en les que
es podia llegir: “Les presons són centres d’ex-
termini” i “Mentre hi hagi una sola persona
presa, no hi haurà llibertat”. Durant la concen-

tració es van anar acostant familiars d’altres
presos, que en aquell moment tenien comu-
nicació, interessant-se pel succés i patint per
les possibles represàlies que poden recaure
sobre els familiars i/o amics presos. 
La concentració va ser seguida en tot
moment per les càmeres de la presó i per
dos cotxes de policia de paisà. 
El següent dilluns 21, una persona que comu-
nicava amb el pres assassinat es va trobar un
nitot penjat de la seva bústia amb un rètol
que deia: “A todo riesgo” i es tem algún tipus
de represàlia física. La lluita continua! José
Antonio , nosaltres no oblidem. Boikot a les
línies telefòniques de la Model. Expressa la
teva ràbia. tlf. 93 430 02 16 fax. 93 419 62 03»

ALACANT .- Una jutgessa investiga la pallissa
rebuda per un pres magrebí, el passat mes de
març, a la presó de Fontcalent quan es
trobava emmanillat al llit de la cel·la. El pres
va formular una queixa davant el jutge de
Vigilància Penitenciària per una pallissa i
serà el Jutjat d’Instrucció núm. 8 d’Alacant
qui investigarà les tortures sofertes. 

Contra-Infos + Indymedia 22/6/04

LES TORTURES A LES PRESONS CONTINUEN ESDEVENINT QUOTIDIANAMENT

Mort «a l’alemanya» d’un pres 
a la presó Model de Barcelona
La mateixa setmana que la Generalitat reconeix les tortures dels funcionaris

PRESOS I PRESES EN LLUITA

SANTA COLOMA DE GRAMANET.- «El 18 de juny, a les
set de la tarda, una manifestació d’unes 300
persones va travessar Santa Coloma des de la
plaça del Rellotge fins a la plaça la Vila, on es va
llegir un comunicat i es va fer un minut de silen-
ci per Farid Bendaued. Bendaued va morir el dia
27 de maig per un tret d’un mosso d’esquadra
quan vuit policies van entrar a la casa on
dormia, amb cinc companys més, a les set del
matí després d’esbotzar la porta. La versió de la
policia i dels testimonis no coincideix i el jutge
ha decretat secret de sumari. D’altra banda, els
companys que hi havia al pis van ser detinguts i
van passar dos dies a la comissaria, on van rebre

cops, els van tenir a terra i els van donar porc
per menjar. Diverses entitats de Santa Coloma
tiren endavant amb una acusació popular.

Esperem que hi hagi justícia davant d’un crim
amb arrels racistes com és aquest. A més, volem
denunciar l’assetjament que pateix el col·lectiu
immigrant per part del cossos policials. No a la
impunitat. Justícia per Farid.»

Coordinadora antirrepressiva 
de Santa Coloma 22/6/04

IMPUNITAT POLICIAL

DESPRÉS DE L’ASSASSINAT D’UN NOI MAGREBÍ A MANS D’UN MOSSO

Protesta contra la impunitat policial

La protesta contra la impunitat policial als carrers de Santa Coloma de Gramanet.



EL FÒRUM: LA GRAN IMPOSTURA

BARCELONA .- El passat 19 de juny va quedar ben
palesa la indiferència o rebuig de gran part de
la ciutadania cap el Fòrum. No tant per l’as-
sistència als actes, sinó per la resposta davant
de la gent que els informava de les raons per

les que s’havia de denunciar les mentides de
l’esdeveniment. Més de dues-centes persones
es varen fotografiar amb cartells en contra del
parc temàtic de les multinacionals i partits
sota maquillatge de “bonrotllisme”. Es tracta-

va del Forumatón, un dels col·lectius que va
participar durant el matí del 19 de juny de la
fira d’entitats que rebutgen el Fòrum, entre
els que hi ha havia grups feministes, arqui-
tectes i urbanistes, entitats veïnals, grups uni-
versitaris, casals, centres socials i ateneus.
També s’hi podia veure una exposició molt
ben detallada de les raons per les que
oposar-se a la gran mentida del 2004.
Paradoxalment, les oficines del Fòrum
instal·lades al portal de l’Àngel des de fa 4
mesos varen estar desertes durant les 5 hores
que va ser-hi present la fira d’entitats oposi-
tores, un panorama no massa diferent del
que es pot veure a diari. 
Les manifestacions i les 
pressions del tripartit
A la tarda, hi havia convocades dues mani-
festacions al centre de Barcelona, la primera
d’elles convocada per Aturem la Guerra al
passeig de Gràcia de Barcelona i l’altra era
una marxa unitària contra el Fòrum, la preca-
rietat i l’especulació que sortiria posterior -
ment de la plaça Universitat. L’acte d’Aturem
la Guerra però, va ser boicotejat pel PSC, ERC
i IC, que van cridar a la militància per tal de
que no anessin a la protesta contra la invasió

de l’Irac i les tortures. Tot i ser presents alguns
polítics com Joan Herrera (IC) o Joan Ferran
(PSC), les estructures dels partits que fins ara
havien utilitzat les campanyes d’Aturem la
Guerra per trepar fins als càrrecs institu-
cionals que ara ocupen, van decidir boicote-
jar la protesta per demostrar el poder que
tenen de control sobre els mitjans i l’assistèn-
cia de gent a les manifestacions. Es tractava
de deixar molt clar que no acceptarien que
des d’Aturem la Guerra es fessin protestes
que afectessin a qüestions de govern que
afectessin al tripartit, com ara els tancaments
d’immigrants o el Fòrum. Un membre del PSC
es va dedicar a vigilar d’aprop que no se surtís
del guió la protesta, i després de no acon-
seguir-ho pel fet de que pugessin a l’escenari
els immigrants de la Catedral, va amenaçar de
marxar de la plataforma. El fet és que a la
protesta no s’hi va veure a diferència d’altres
convocatòries, la presència de bandoroles
del PSC, ERC, IC, CCOO i UGT. 
Manifestació contra el Fòrum remullada
A dos quarts de vuit del vespre, quan la gent
començava a arribar a la plaça Universitat,
molta d’ella provinent de la protesta contra
la guerra, un fortíssim xàfec va provocar l’e-
stampida. Més de 20 minuts de tromba van
fer desistir a molts manifestants. Tot i això
quan faltaven pocs minuts per les vuit va
sortir des del carrer Aribau la marxa, que es
dirigí a través de l’avinguda Roma fins al parc
de l’Espanya Industrial. Hi havia unes 1500
persones, que durant el recorregut van
quedar prou molles. En arribar al final del
recorregut ja havia parat la pluja i es va
poder realitzar un concert de 6 grups que va
ser organitzat principalment per la CGT. 

Contra-Infos 22/6/04

FORT PIENC/EIXAMPLE .- «La jutgessa del Jutjat
d’Instrucció núm. 33 del penal ha ordenat el
desallotjament immediat de l’edifici, propi-
etat de Metrovacesa. Ahir dilluns dia 20 de
juny es va dictar l’ordre de desallotjament
immediat de Miles de Viviendas, un edifici
okupat fa mig any i situat al carrer Sardenya
43. La jutgessa del jutjat d’instrucció núm. 33
ha ordenat un desallotjament cautelar de
l’immoble basant-se en el suposat estat de
ruïna de l’edifici. La decisió es justifica amb
l’excusa de garantir la seguretat dels habi-
tants i usuaris de l’immoble. Miles de
Viviendas es troba per tant davant l’amenaça
imminent de desallotjament que es pot pro-
duir en els propers dies.  
Metrovacesa va presentar una denúncia pel
penal contra l’okupació de l’immoble fa tres
mesos i posteriorment va demanar que es
procedís al desallotjament imminent dels
seus ocupants adduint raons de seguretat.
La jutgessa ha ignorat totes les al·legacions i
proves presentades pels ocupants i ha
decidit aplicar una solució ràpida que no
dóna ni tan sols un marge de temps raonable
per a abandonar l’edifici. S’ha generat per
tant una situació de greu indefensió per als
seus habitants i usuaris. A l’edifici hi viuen
actualment mès de vint persones i el centre
social acull una gran quantitat de col·lectius
i projectes antagonistes.  
Miles de Viviendas contra el 
mobbing immobiliari i l’especulació
L’edifici de Sardenya 43 és un exemple para-
digmàtic del fenomen anomenat com a mob-
bing immobiliari. Els veïns d’aquest immoble
de protecció oficial foren assetjats i persegui-
ts durant anys per l’anterior propietari per tal
d’expulsar-los de la finca. Aquests inquilins
gaudien d’una renda antiga i no permetien a
la propietat treure de la finca prou rendi-
ments especulatius. Metrovacesa va adquirir
la finca la tardor passada i va pactar amb els
inquilins que encara es resistien a abandonar-
la a canvi de miserables indemnitzacions que
hi podien restar cinc mesos més. Va ser
durant aquest període que els nous ocupants
van accedir a l’immoble i que es va obrir un
centre social a les plantes baixa i primera.

Metrovacesa no es va preocupar doncs per la
suposada perillositat de viure en l’edifici fins
que hi van accedir els okupes. 
Metrovacesa és la immobiliària més gran de
l’Estat espanyol i està vinculada amb algunes
de les principals obres de la gran operació
especulativa de remodelació urbanística de
l’àrea metropolitana de Barcelona, com el 22@
al Poblenou o la City Metropolitana impulsada
pel Consorci de la Zona Franca a l’Hospitalet.
L’edifici de Sardenya 43 forma part de la
cartera de sòl d’aquesta empresa com una de
les inversions “a llarg termini”. És clar, doncs,
que l’empresa no té cap intenció de rehabilitar
l’immoble, argument pel qual sol·licita el
desallotjament preventiu. És clar també que
utilitza l’argument de la seguretat dels ocu-
pants de manera absolutament interessada. 
L’assemblea de Miles de Viviendas pretenia
amb l’okupació d’aquesta finca mostrar que
la gestió del espai urbà es una de las formes
més fortes de precarització de les nostres
vides, i alliberar alguns dels milers d’habitat-
ges buits que existeixen en la ciutat de
Barcelona per tal d’omplir-lo de veïns i de
col·lectius que lluiten contra el model de
ciutat que se’ns vol imposar. Desallotgem la
precarietat, desokupem l’especulació»

Miles de Viviendas 22/6/04

UN PERIODISTA ITALIÀ INTIMIDAT PER LA POLICIA MENTRE COBRIA LES ACCIONS

Dues accions simultànies acusen a Garzón 
d’emparar la tortura en la seva intervenció al Fòrum
BARCELONA.- El passat dimecres 16 el Fòrum iniciava el seu diàleg de «Seguretat i prevenció de conflictes» amb un
convidat d’honor, el jutge Baltasar Garzón. Aquesta compareixença va provocar que es realitzessin dues accions
simultànies acusant el jutge d’emparar la tortura.  Just quan el magistrat havia d’iniciar la seva intervenció, tres mem-
bres de la Coordinadora Antirepressiva de Gràcia es van posar davant seu amb pancartes, van llençar octavetes i
van interrompre el debat durant 10 minuts per denunciar les tortures sofertes l’abril del 2002 per tres joves de la
Vila de Gràcia. Mentre això succeïa a l’interior del recinte, altres dues persones es van encadenar a les portes d’ac-
cés al Fòrum amb una pancarta on es podia llegir «Garzón empara la tortura!» per protestar contra el trasllat a
l’Audiència Nacional de la causa judicial contra aquests tres joves de l’Assemblea de Joves de Gràcia, que es troben
sota el risc i l’amenaça de ser condemnats a penes superior als 8 anys de presó. Ambdues accions van acusar a
Garzón de permetre, tolerar i promoure la tortura emparant-se en la legislació antiterrorista i van recordar que el
jutge està pendent de sentència a Estrasburg per les tortures sofertes el 1992 per 17 independentistes catalans. Cal
recordar també que Amnistia Internacional ha denunciat que des de 1977 s’han produït més de 5.300 casos de tor-

tura a l’Estat espanyol i 200 d’aquestes persones van denunciar els maltractaments davant el jutge Garzón que mai
es va immutar, ni va obrir una investigació ni va emetre diligències prèvies.
Respecte les tortures que van patir els joves graciencs, el jutjat ha admès la denúncia i el proper dimarts 29 de juny,
el cap de la Brigada d’Informació de Barcelona haurà de declarar en seu judicial com a imputat en un delicte de
coaccions, maltractaments i detenció il·legal. 
La premsa pressionada per la policia
Paral·lelament al desenvolupament de les accions, Carlo Porcedda, periodista italià acreditat que intentava conèix-
er les reivindicacions de les persones encadenades, va ser requerit dues vegades per la policia nacional perquè
mostrés la seva acreditació i documentació; dades que van ser apuntades en un bloc de notes. Un dels agents va
dir-li que els seus documents havien estat controlats per què se’l requeria en un procediment d’expulsió per part
de la policia. Porcedda va respondre d’una manera tranquil·la que no entenia res i que no pensava marxar d’allà i
deixar la seva feina fins que hi hagués una explicació millor.
Davant aquesta reacció, l’agent va contestar-li que la seva postura era considerada com un acte de resistència a

l’autoritat i que l’acompanyés a la central de policia per continuar els controls.
El periodista va seguir l’agent i va convidar alguns periodistes a acompanyar-lo. El policia, al veure el sèquit, va alçar
la veu intimidant-lo perquè el seguís sol i «callat». Quan el periodista i els agents s’acostaven ja a la porta del recinte
per sortir-ne, va aparèixer una organitzadora del Fòrum que va posar fi a l’absurd succés. Coordinadora 

Antirepressiva de Gràcia + Contra-Infos 22/6/04

CENTRE SOCIAL AMENAÇAT A LA DRETA DE L’EIXAMPLE

La immobiliària més gran 
de l’Estat espanyol pretén 
desallotjar Miles de Viviendas

EL PSC FA TXANTATGE SOBRE EL DRET A CRITICAR EL FÒRUM

Paradetes informatives i manifestacions 
rebutgen la trobada que menteix al món
19 de juny a la ciutat de Barcelona, jornada de rebuig al Fòrum

Una de les fotos que es feia la gent que visitava la Fira d’entitats al portal de l’Àngel.



Fins el proper divendres hi haurà els cels mig ennuvolats amb temperatures màximes que no superaran els 25
graus. A les tardes cauran ruixats a la meitat nord de Catalunya, amb tempestes localment intenses. A partir de
dissabte temperatures en clara pujada i cel molt més serè. L’estiu es farà sentir amb força a partir de diumenge.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 Dissabte 26 Diumenge 27 Dilluns 28 Dimarts 29

Invasió d’Irac:
la massacre continua

12.243 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

4.335 
MILITARS DE LA COALICIÓINVASORA FERITS

989 
SOLDATS DE LA COALICIÓINVASORA MORTS

(26 durant l’última setmana)

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

DIMECRES 23 DE JUNY A LA NIT I MATINADA A L’HAMSA I CENTRAL PARC

Revetlles de solstici d’estiu
I a les 6 del matí anem a les platges de Barcelona a continuar

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

25, 26 I 27 DE JUNY A GRANOLLERS, VALLÈS ORIENTAL

Jornades contra el capital
A la plaça dels Porcs. Més info: granollersesmou@yahoo.es

DIMECRES 23 DE JUNY, JORNADA GLOBAL CONTRA LA REPRESSIÓ

Accions als consulats suïssos
A Barcelona a les 11 del matí a la torre Trade de la Diagonal (Maria Cristina, L-3)

ANTIMILITARISME

BINIGRACIA S.A assetja 
a una veïna de Sabadell 
SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- L’empresa
immobiliària BINIGRACIA S.A. es acusada
per part d’una veïna de Sabadell, Rosa Viñas
de 76 anys d’edat, de practicar el moobing
immobiliari per fer-la fora de la casa on viu
al carrer Jardí 41 amb un contracte de llo-
guer des de l’any 1935 i actualitzat. Aquesta
empresa va comprar un conjunt de 8 cases
ara fa quinze anys amb llogaters inclosos,
entre elles la casa on resideix Rosa Viñas.
Set d’aquestes cases ja estan deshabitades.
El caramel, sens dubte és els més de 600 m2
que ocupen aquestes cases al mig de
Sabadell. BINIGRACIA S.A. s’ha dedicat  a
fer pressió psicològica, vexacions, creació
d’estat de ruïna a l’entorn provocant així
humitats i altres problemes a la casa habita-
da, falsejar informes d’arquitectes. Així
mateix no només no han permès una
inspecció de l’ajuntament sinó que fins i tot
han declarat la seva intenció de declarar-ho
tot amb ruïna, casa habitada inclosa. Tot i
que es té la relació de tots els socis, amb
l’únic representant de BINIGRACIA S.A.
amb qui s’ha tingut relació és amb l’advocat
Joan Casamiquela Junyent que té el despatx
al carrer Gràcia 154 de Sabadell. Tant Rosa
Viñas com la seva filla Mª Antònia Casas fan
un crit per fer-ho públic i demanen el
suport de tothom oferint totes les dades
que siguin necessàries. Podeu posar-vos en
contacte amb elles a: mcasas29@pie.xtec.es

Contra-Infos 22/6/04

Censurada la pàgina web de La Haine
BARCELONA .- «El servidor on tenim la nostra pàgina ha decidit, de forma unilateral, injustifi-
cadament i sense previ avís, tancar l’accés a la web www.lahaine.org. Ja que això es la segona
vegada que passa, hem decidit canviar de servidor. El breu motiu donat pel proveïdor és que
la nostra web té “excés de visites”, el que afecta al rendiment del servidor. No sabem si hi ha
hagut pressions polítiques o d’un altre tipus que hagin conduït al tancament de la nostra
pàgina, ja que segons les dades ofertes pel programa d’estadístiques, el número de visites no
ha augmentat significativament en l’últim mes, o bé es tracta d’un nou atac del que no ens
han informat. Aquest tancament afecta també a les pàgines de CORREPI (Coordinadora con-
tra la repressió policial i institucional d’Argentina) i CLAJADEP (Coordinadora Llatino-
americana). En aquests moments estem buscant un altre servidor on allotjar la nostra pàgina
web i les dues mencionades, del que informarem puntualment als nostres lectors a través de
les pàgines germanes i solidàries.»                             Col·lectiu Editorial de La Haine 22/6/04

INCENDI PROVOCAT A LA SEU DE CNT A MÀLAGA

Agressions feixistes 
a Màlaga i assassinat
d’un llibertari polonès
MÀLAGA .- Durant la passada matinada del 16
de juny un grup d’individus sense identificar
van entrar al local de la CNT al carrer
Eguiluz amb el propòsit d’incendiar-lo. El
foc va ser apagat pels bombers que van
acudir immediatament al lloc alertats pel
fum. Per sort s’ha pogut salvar la biblioteca.
L’assalt ha estat realitzat casi amb seguretat
per uns elements nazis que s’autodenomi-
nen “Comando Huelin” segons  els membres
de la CNT. Aquests pensen que es tracta
d’una acció feixista ja que el mateix dia hi
havia el judici d’un dels seus components
per l’agressió a varis companys, judici ràpid
que a més a estat aplaçat per la no com-
pareixença de l’acusat. Aquest, però, no és
l’únic atac que rep aquest local, l‘últim habi-
tat a l’illa. Ara fa un any, cinc encaputxats
entraren amb pals al local però van ser con-
testats per tres companys que s’hi trobaven
a l’interior. Des de llavors hi ha hagut
pedrades, pintades, agressions a membres
del sindicat i altres intents de robatori en
aquest darrer mes. 
SRODA SLASKA/POLÒNIA .- El passat 18 de juny
un grup de nazis van matar a Radek, redac-
tor de la  radio llibertaria Ulicznik, en un
tren prop de la ciutat de Sroda Slaska. Al
company mestís li van tallar les rastes i
després el van llençar des de el tren. Un
altre col·lega d’ell està ferit però ha sobre-
viscut a l’agressió. IMC Polònia està prepa-
rant més material sobre l’ocorregut. 
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TERRASSA /VALLÈS OCCIDENTAL.- Diumenge 20
de juny més de 3.000 persones van participar
a la manifestació organitzada per la Campa-
nya Contra el Quart Cinturó (CCQC) a Terras-
sa. La manifestació contra aquest projecte
d¹autovia que impulsa el govern de l¹Estat
amb el suport fins ara del govern de la Gene-
ralitat va tenir com a lemes «Ara el podem
aturar» i «No a un altre Bracons». Tot i co-
mençar amb uns 2.000 assistents, vàries per-
sones es van anar incorporant a la mani-
festació durant tot el seu recorregut que va
ser caracteritzat per la música, els gegants i
diverses «autopistes» en forma de cucs i
«tela asfàltica» simbolitzant l¹efecte de
negatiu d¹aquest obra. Al final de la mani-
festació, es va llegir un manifest que s’inicia-
va de la següent manera: «Sortint al carrer
expressem la nostra preocupació pel fet que
el concepte de progrés a Catalunya estigui
sempre lligat a la destrucció d¹espais natu-
rals, a l¹especulació i als interessos econò-
mics, oblidant sistemàticament els impactes
ambientals, socials i culturals sobre el patri-

moni i les poblacions que han de conviure
amb infraestructures d¹aquestes caracterís-
tiques (...) En els darrers mesos hem pogut
comprovar com el nou Govern de la Genera-
litat ha optat per la continuïtat en política
territorial. Malgrat l¹Acord per a un govern
catalanista i d¹esquerres a la Generalitat de
Catalunya del 14 de desembre de 2003 esta-
blia com un dels seus principis l¹adopció
d¹una nova política territorial i ambiental, les
actuacions de la Conselleria de Política Terri-
torial no semblen massa distants de les dels
seus predecesors. Aquest acord contemplava
que calia “assegurar la comunicació entre el
Baix Llobregat i el Vallès Occidental amb el
mínim impacte ambiental possible”, però ara
com ara el Ministerio i la Generalitat no han
fet cap esforç per estudiar quins són els ver-
itables dèficits que cal resoldre ni l¹impacte
ambiental i social de les possibles solucions.
Tot indica que s¹opta per una obra
innecessària i amb greus impactes ambien-
tals i socials com és el Quart Cinturó.» 
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IRLANDA .- El passat dimecres 16 de Juny estava
previst que es celebres el judici a Mary Kelly.
Mary Kelly, de 52 anys i mare de família va ser
detinguda al més d’Abril de 2003 mentre
destrossava amb un martell la cabina d’un
bombarder americà B-52 deixant-lo fora de
combat. Aquests bombarders es trobaven a
l’aeroport civil de Shannon de camí cap a
l’Iraq. Just abans del judici, els seus advocats
declaren que per “desentesos” amb l’acusada
no volen fer la seva defensa. El judici queda
aplaçat fins al més d’Octubre. Es té la sospita
que aquests “desentesos” no són més que
vexacions per part del govern als advocats o
fins i tot algun “sobresou”.

BARCELONA.- Per altra banda el mateix dime-
cres es va fer un petit acte davant del con -
solat irlandès en suport a Mary Kelly. En
aquest acte es desplegà una pancarta que
deia: “Free Mary Kelly, irish peace worker”.
Tres dels activistes pujaren al consolat amb
l’objectiu de demanar explicacions al cònsol
i fer-li entrega d’una carta de protesta pel
judici. Aquest els informà que durant tot el
dia havia rebut faxos i e-mails protesta per
aquest mateix judici. Els assistents a l’acte
volen remarcar els fruits de la convocatòria
d’enviament de faxos i e-mails protesta ja
que ha tingut força èxit.
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SUSPÈS EL JUDICI PER “DESENTESOS” AMB ELS ADVOCATS

Desenes de mails i faxos protesta 
arriben al consolat irlandès per donar
suport a l’activista per la pau Mary Kelly

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

ANTIFEIXISME VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓDEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

EL TRIPARTIT CONTINUA AMB LA POLÍTICA TERRITORIAL ESPECULADORA

3.000 persones a la manifestació 
contra el Quart Cinturó a Terrassa

OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE DE 16 A 23H (DIV. I DISS. A LES 01H)

Centre Social El Brot
c/Abat Odó 73, metro Fabra i Puig (cuina vegetariana, distri, etc...)


