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El Forumatón sota el lema «El Fòrum ja ha estat un fracàs, ara només falta fer-ho públic» va anar el passat dissabte 26 de juny a la platja. El dia 19 es va posar en funcionament aquesta eina que consisteix en posar-se front una càmera i mostrar què es pensa front l’esdeveniment.

LES CONSEQÜÈNCIA DE LA CIMERA DEL G8

BARCELONA.- La festa de revetlla de Sant Joan
al Forat de la Vergonya hauria estat una festa
més, amb el seu foc, petards i concert si no
fos per la intromisió per sorpresa d’un cotxe
patrulla de la policia nacional. El vehicle es
va aturar al començament del parc del Forat
i dos agents van sortir a la carrera per detenir
a uns nois que suposadament hauríen fet
petar algun cohet a un camió de BCNeta. Els

van caçar al carrer de Sant Pere més Baix i
quan els reduïen, van aparèixer una dotzena
de ciutadans recriminant la seva actitut; com
a resposta els nacionals van treure les porres
contra aquella gent. En un moment donat, un
dels dos policies en veure’s superat va treure
la pistola i va engegar un tret a l’aire; el grup
de gent es va dispersar immediatament. Un
dels policies tenia una ferida al cap. De

seguida es va montar un dispositiu per a cap-
turar els agressors. Van detenir a tres person-
es que no tenien res a veure amb els fets i els
van apallissar a la comisaria retenint-los fins
el cap de setmana.
Pallisses i detencions a la platja
Altres focs van cremar al solar de Robadors
del Raval i al solar del Parc central de
Poblenou en aquestes ocasions en pau. La
festa va seguir a la platja on dos-cents agents
de la guàrdia urbana a quarts de nou del matí
van pentinar tot el litoral metropolità desal-
lotjant tots els banyistes amb pinta de “jove”,
mentre la Mayol (tercera tinent alcalde) i
Narváez (regidor de districte de Sant Martí) a
peu de platja, es felicitaven de com estaven
anant les coses. A pocs metres d’ells a l’alça-
da del Port Olímpic en aquell precís mo-
ment, agents de la urbana detenien brutal-
ment a un noi sudamericà que segons ells els
havia amenaçat amb una navalla; segons tes-
timonis presencials en cap moment hi havia
hagut cap navalla visible, sent en principi una
bravata racista dels agents. La detenció del
noi que va requerir l’us de quatre agents i
sprai paralitzant, va acabar també amb la
detenció de tres companys del detingut i un
marroquí, que sorpresos, havien presenciat
l’escena. Curiosament segons la versió oficial
emesa per tota la premsa, el desallotjament
de les platges va ser pacífic i exemplar.            
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GINEBRA/SUÏSSA .- El dilluns 28 se celebrava el
judici sobre els fets d’Aubonne. Després de 5
hores de vista oral al llarg del matí, el judici
quedava vist per sentència. La mateixa tarda,
cap a les sis, apareixia la resolució. Els tres
activistes processats: Martin, Gesine i Olivier
van ésser declarats culpables. Olivier s’en-
fronta ara a 20 dies de presó, Gesine a 10 i
Martin queda exempte del compliment de la
pena, al marge de córrer a càrrec d’ells les
despeses totals del judici.  Martin, tot i con-
tinuar recuperant-se de les lesions causades
per la caiguda des de més de 20 metres
provocada per part d’un policia, va seure al
banc dels acusats. El jutge va decidir unir els
dos arxius de la causa (la investigació sobre
la policia i la dels activistes) permetent que
es presentés com a testimoni el policia al
càrrec de l’operació del pont. El jutge no va
acceptar però, el testimoni del policia que
tallà la corda. Finalment, es van incloure com
a testimonis el metge, un periodista,
els activistes, l’home de l’ambulància.
Així, la vista oral s’iniciava amb les
declaracions del sergent-major de la
policia cantonal. El sergent va afirmar
que no havia pres contacte amb els
manifestants. El seu treball, segons les
seves pròpies declaracions, «era allib-
erar la carretera. No me n’havia ado-
nat que hi havia persones penjades.
No vaig avisar al meu colega (referint-
se al policia alemany que va tallar la
corda). No entén res de francès.
Estava parlant amb la central quan va
tallar la corda.». Paradoxalment, una
de les activistes presents a l’acció, va

afirmar que es va adreçar reiteradament al
policia alemany, explicant-li que hi havia
dues persones penjades al pont. 
Segons la noia, el policia ni la va escoltar sinó
que la va insultar i li va estirar els cabells. 
La sentència de la tarda no va tenir en
compte les conseqüències de «l’accident»
sinó que va reforçar la tesi policial. Amb el
tancament d’aquesta causa, cap dels oficials
de policia s’enfrontarà de moment a càrrecs
o a un procediment disciplinari. Els acti-
vistes, en conèixer la sentència, van afirmar
que sota cap concepte accepten les penes i
que continuaran amb la campanya de suport
per tal d’imputar i fer justícia amb els verita-
bles culpables dels fets.

Vàries ciutats europees denuncien 
amb accions el «judici-farsa» d’Aubonne
EUROPA .- Els grups de suport als encausats del
pont d’Aubonne ja havien llançat una crida a

un dia d’acció global descentralitzada per tal
de denunciar la celebració del judici. La data
era el 23 de juny, i l’èxit de la convocatòria
va ser sorprenent. Les concentracions i
accions es van produir davant els consulats
suïssos per denunciar la impunitat policial i
la il·legitimitat d’un cas on precisament les
víctimes, són les que han estat processades. 

El consulat de Suïssa torna a ser denunciat
A Barcelona, una trentena de persones va
«cassolar» durant una bona estona davant el
consulat situat a la Diagonal. 
Es va desplegar una pancarta a l’entrada de
l’edifici i es va simbolitzar una víctima de la
repressió al terra. Tal com expressen en un
comunicat, no hi havia intencions ni de tallar
el pont, ni de tornar a ocupar les oficines, ni
de penjar-se a la façana tal com havien real-
itzat el passat juny. Tot i això, van tenir bas-
tants entrebancs amb la seguretat privada

de l’edifici per lliurar la carta destinada
a les autoritats suïsses. A Madrid, es va
exigir amb una acció similar que es
prenguessin mesures per excloure la
repetició d’actes com el succeït a
Aubonne i conseqüentment, la fi de la
impunitat policial. A Amsterdam, Gine-
bra, Viena i Lausanne es va denunciar el
fet que l’Estat suís no ha pagat les
despeses mèdiques (hospitalització,
rehabilitació, teràpia...) ni  una adequada
indemnització pel sofriment, les ferides
i les incapacitats permanents com a
resultat de l’acció policial. 
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LA REPRESSIÓ DE LA CIMERA D’EVIAN CONTINUA ALS TRIBUNALS

La sentència condemnatòria d’Aubonne
reforça la creixent impunitat policial 

Acció a les portes del Consulat de Suïssa a Barcelona.

BRAVATA RACISTA DE LA GUÀRDIA URBANA AMB QUATRE DETENCIONS AL PORT OLÍMPIC

Nit de revetlla calenta a la Ribera i a les platges

REPRESSIÓ I IMPUNITAT POLICIAL

Edu, el jove anarquista empresonat queda en llibertat
VALÈNCIA.- Després de gairebé un any d’empresonament a les presons de Meco i Castelló, Edu, anarquista valencià, va sortir de la presó sota
fiança el passat 26 de juny a la tarda. Després de ser-li denegada la llibertat en un principi, el seu advocat va presentar un recurs dem-
anant la llibertat sota fiança, i la jutgessa que du el cas li va atorgar la llibertat sota una fiança de 6.000 euros. Amanda i Edu van ser
detinguts a València el juliol del 2003 acusats d’haver participat en diverses accions comeses a València mesos anteriors. Se’ls va aplicar
la llei antiterrorista, essent incomunicats i traslladats a l’Audiència Nacional, on, després de declarar, es va decretar el seu ingrés a presó.
Ambdós van declarar haver patit tortures. Ara, paral·lelament a l’alliberament de l’Edu, el Jutjat d’Instrucció núm. 5 de València ha deses-
timat, de moment, la petició de llibertat de l’Amanda, que es tornarà a sol·licitar en els propers dies.                           Contra-Infos 29/6/04



SE CELEBRA EL JUDICI SENSE HAVER-HO COMUNICAT PRÈVIAMENT ALS IMPUTATS

Judici sorpresa a l’Hortet de Santa Eulàlia

BARCELONA .- En resposta a la reacció crimina-
litzadora i deslegitimadora de les Adminis-
tracions davant la tancada a la Catedral de
Barcelona diversos col·lectius han decidit
seguir amb les mobilitzacions en favor de la
regularització de les persones immigrades, i
per denunciar la persecució policial i l’ex-
plotació laboral que hi van associades. El
proper dia tres de juliol s’iniciaran tres
protestes paral·leles a la Placa de la Catedral.
D’un banda una organització cristiana farà
durant tot dissabte un dejuni per protestar
contra el desallotjament, el passat 5 de juli-
ol, dels immigrants tancats a la Catedral.
D’altra banda diversos col·lectius d’immi-
grants iniciaran també dissabte una vaga de
fam per tal de seguir reclamant la regular-
ització sense condicions i visibilitzar la com-
plicada situació en què es troben centenars
de milers de persones arreu de l’Estat degut
a la manca de nous processos de regularit-

zació i a la pròpia ineficiència de l’Admi-
nistració a l’hora de renovar els permisos. I
en tercer lloc, el Col·lectiu del Dejuni per la
Pau realitzarà també un dejuni durant diss-
abte i diumenge per mostrar el seu rebuig al
desallotjament de persones d’arreu del món
que demanen que es regulartizi la seva
situació i per reclamar la igualtat de drets i
deures, sota el lema ‘Nosaltres també ens
sentim desallotjades!’.
Finalment, el proper dia 4 de juliol es farà
una manifestació a Madrid a les 12h a
Atocha-Benavente-Sol per demanar la regu-
larització immediata de totes les persones
immigrants, la derogació de la Llei d’Estran-
geria, la fi de les expulsions i l’extensió dels
drets socials i civils a tothom. Volen posar
èmfasi que l’il·legal és el sistema actual de
distribució de la riquesa i no les persones
que intenten tenir vides dignes.
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EL CLOT/BARCELONA.- El matí de dimarts 29 de
juny s’han produït dos desallotjaments al
barri del Clot de Barcelona. Cap a dos quarts
de nou han arribat quatre furgonetes d’anti-
avalots, cotxes de policia nacional, secretes
i obrers a La Trampa, una vivenda okupada
des de fa tres mesos al carrer de la
Independència. Després que les habitants
treguessin algunes coses, els obrers han
començat ràpidament a fer forats al sostre
de la casa, propietat d’una immobiliària.
Mitja hora més tard un dispositiu similar
amb antiavalots, cotxes patrulla, obrers, etc,
ha desallotjat El CSO La Guarderia, situat
molt a prop. L’edifici s’usava com a vivenda i
com a centre social des de feia sis mesos.
També en aquest cas s’ha donat molt poc
temps per treure objectes de l’immoble i els

obrers han començat a enderrocar parets i
terres per deixar-lo inservible. Les persones
que estaven a l’edifici han estat identifi-
cades però no hi ha hagut detencions.  
Inauguració de La Fera i l’Hamsa en espera
Però no tot son males notícies. El nou centre
social okupat de la vila de Gràcia, al carrer
Santa Àgata i anomenat La Fera va obrir les
seves portes després d’intenses feines de
rehabilitació el passat dissabte a la tarda.
Mentrestant l’Hamsa és a l’espera de nove-
tats que sembla que poden arribar qualsevol
dia. La policia decidirà conjuntament amb el
jutge de primera instància el dia i l’hora del
desallotjament. A l’Assemblea del centre
social Hamsa no li comunicaran impossibili-
tant així el seu dret a defensa jurídica i social.  
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Judici a 73 alts càrrecs de la policia 
italiana per la brutalitat durant 
la cimera del G8 a Gènova l’any 2001
GÈNOVA/ITÀLIA .- El passat dissabte 26 es va celebrar l’audiència preliminar contra 73 alts
càrrecs de la policia italiana i europea i personal carceller com a responsables del terror
d’estat durant la cimera del G-8 a Gènova el passat 2001. Les acusacions són d’agressió,
violació dels drets humans, calúmnia i falsificació de proves. Aquest procés fou iniciat per
les persones brutalment apallissades, acusades il·legalmet amb proves falses, jutjades i
absoltes de tots els càrrecs.
El macro judici va ser fortament custodiat per «carabinieris» i les mesures repressores van
consistir en identificar tothom que volia presenciar la vista i prohibir la manifestació con -
vocada des de jutjats fins l’escola Díaz, seu de l’organització de la contra-cimera.  Entre els
encausats es troba el cap de la DIGOS (serveis secrets italians) i entre els advocats defen-
sors de la policia, membres del partit Forza Italia. El judici va estar caracteritzat per l’as-
setjament constant contra el grup d’advocats i testimonis acusadors. Es tem que els únics
càrrecs que se’ls pugui imputar sigui el de fabricació de proves falses. La nova convo-
catòria podria ser per juliol o setembre.                                            Contra-Infos 29/6/04

BARCELONA .- «Avui, 29 de juny de 2004, ha pre-
stat declaració el Policia Nacional 74.977,
membre del Grup VI de la Brigada d’Infor -
mació de Barcelona. La seva declaració s’ha
fet en base a la denuncia presentada per tres
joves de Gràcia que, el mes d’abril de 2002,
van ser detinguts per aquest Grup. La denun-
cia es basava en la comissió d’un delicte d’a-
menaces, coaccions, detenció il·legal, contra
la integritat moral i contra els drets individu-
als. Durant la seva declaració, l’agent ha
caigut en nombroses imprecisions i vaguetats.
L’Agent ha declarat que no coneixia el motiu
de la detenció dels joves i que no sap quantes
vegades van arribar a declarar a comissaria.
Fins i tot ha arribat a afirmar que no sabia
com eren els calabossos de la planta baixa de
la Prefectura de Policia de la Via Laietana. Així

mateix, el declarant ha manifestat el seu
desconeixement sobre si existeix cap tipus de
mecanisme de control sobre les entrades i
sortides dels detinguts dels calabossos,
durant la seva estada en el centre de deten-
ció. Un fet que evidencia la manca de
garanties dels detinguts durant la seva estada
a la Comissaria, en tant que no queda con-
stància de les cambres i calabossos on estan
en cada moment. Un cop efectuada la de-
claració, l’agent ha hagut d’esperar mes d’una
hora per tal de sortir de les dependències
judicials on havia prestat declaració. La seva
sortida no s’ha produït fins l’arribada d’un
nombrós grup d’agents de la Guàrdia Civil i de
l’unitat d’intervenció de la Policia Nacional.»

Coordinadora Antirepressiva 
de Gràcia 29/6/04

CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

«NO LO SÉ» Y «NO ME ACUERDO» LES RESPOSTES MÉS RECORRENTS

El cap de la Brigada es tanca en banda 
i menysprea les preguntes de l’acusació

NOU CENTRE SOCIAL A GRÀCIA MENTRE L’HAMSA ESPERA LA COMPTE ENRERA

La Guarderia i La Trampa desallotjades

L’HOSPITALET/BARCELONÈS.- «El dia 23 de juny
va tenir lloc el judici per la via civil contra
l’hortet de Santa Eulàlia i les dues cases del
costat, sense que prèviament se li notifiqués
a la persona imputada la cel·lebració del
mateix. La única persona identificada va
rebre el dictàmen favorable de la justícia
gratuïta el dia 17 de juny sense que se li facil-
ités cap telèfon ni adreça de l’advocat des-
ignat. El dia 23 de juny es va adreçar al Jutjat
de primera Instància núm. 2 de L’Hospitalet
per preguntar la data del judici i allà li van
informar que el judici tenia lloc aquell
mateix dia a les 10:30. Segons l’advocat des-
ignat pel torn d’ofici, ell havia enviat dues
cartes certificades anunciant el judici que
mai han arribat a l’Hortet. 
Suspensió denega pel tribunal
Cap a les 11:00 va iniciar-se la vista oral on
l’advocat defensor va demanar la suspensió
al·legant la situació d’indefensió que patia
l’imputat i la impossibilitat de poder aportar
cap mena de prova per la part demandada. El
jutge, José M. Cutillas Torns va desestimar la
suspensió i el judici es va cel·lebrar. Al llarg
del judici el jutge va fer callar en diferents
ocasions, tant a l’advocat defensor com a
l’imputat mentre declarava. El judici va
quedar vist per sentència i segons les poques
persones que van entrar en la sala, pinta bas-

tant malament. Malgrat ser una vista pública,
es va prohibir l’entrada de la gent que va
haver d’escollir entre esperar-se sola o acom-
panyada pels mossos. L’assemblea de L’Hortet
ha decidit engegar una campanya de mobil-
itzacions durant aquest juliol per intentar
aturar el desallotjament i implicar als veïns i
veïnes. L’Hortet de Santa Eulàlia havia estat
reivindicat pel barri com a zona verda des
dels anys 70, en l’actualitat és un espai que en
pocs mesos està sent utilitzat per molta gent
del barri, tan nens, com joves, homes i dones
i gent gran i on encara els tomàquets estan
verds . La propietària, la constructora Nova
Reus del carrer santa Eulàlia 115, va comprar
aquests terrenys que ocupen 1732 m2 per 614
mil euros (100 millions de pessetes) i coneix-
ent la disposició de l’ajuntament de
L’Hospitalet a demanar a la Generalitat la
requalificació dels terrenys per a permetre
construïr 24 habitatges de luxe i dues plantes
de pàrking subterrani. Des de l’assemblea de
l’Hortet es convida a tothom a una diada
festiva, popular i reivindicativa el diset de
juliol amb activitats infantils, cercavil·la, xer-
rades sobre la situació urbanística del barri i
el desallotjament de l’hortet i a la nit,
orquestreta i festivalet. Més informació a
infoblokes@sindominio.net»

L’Hortet de Santa Eulàlia 28/06/04

ES DENUNCIEN LES AGRESSIONS HOMÒFOBES PATIDES DURANT L’ANY

La manifestació de la Plataforma Unitària
del 28 de Juny reuneix a milers de 
persones que visibilitzen l’homosexualitat 
i la transexualitat als carrers de Barcelona

LLUITES CONTRA EL PATRIARCAT

LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA

BARCELONA .- Aquests darrers dies s’ha cele-
brat la diada internacional per l’alliberament
de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals
(GLBT), que és el 28 de juny, tot i que molts
dels actes es van avançar al dissabte 26. 
Unes 8.000 persones es van manifestar diss-
abte sota el lema ‘Contra les agressions’ i
convocada per la comissió unitària 28 de
Juny, que aplega més de 30 col·lectius va
sortir dissabte de la plaça Universitat a les
18.30 fins a plaça Sant Jaume, on Empar
Moliner va llegir un manifest, per acabar
amb una festa pública a Universitat. Aquest
any es posava èmfasi en denunciar les nom-
broses agressions homòfobes que hi ha
hagut durant aquest hivern. A més es va
recalcar que la Plataforma no ha estat con-
sultada per a l’el·laboració del nou Estatut,
tot i que es va enviar una carta explicant les
demandes d’homes i dones transexuals, les-
bianes i gais, que no va ser contestada. La

manifestació va ser molt festiva i reivindica-
tiva, dinamitzada per dos camions, un d’ells
de col·lectius gais i l’altre del Grup de
Lesbianes Feministes, que simulava un camió
d’escombraries de BCNeta, on s’hi llançava
la lesbofòbia, el Fòrum i altres mals. D’altra
banda hi havia una batucada brasilenya i un
col·lectiu que anava disfressat amb els col-
ors i roba decorada similar a la del Fòrum i
anunciaven el “Pòrnum, la trobada que lubri-
carà el món”. L’únic incident que va haver-hi
és que van aparèixer nombroses enganxines
a la plaça Universitat en què es criticava que
el “lobby” GLBT perquè impedia la distribu-
ció d’un llibre que explica com reeducar-se
per tornar a la heterosexualitat.
D’altra banda, la Xarxa per l’Orgull, un consor-
ci d’empresaris, PSC i la Coordinadora Gai-
Lesbiana, va convocar una concentració el dia
28 de juny, on s’hi van reunir 500 persones.
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COMENÇARAN UNA VAGA DE FAM I UN DEJUNI DE SUPORT DAVANT LA CATEDRAL

Properes mobilitzacions per la regularització 
i contra la repressió als immigrants

DISSABTE 3 DE JULIOL A LES 10H DEL MATÍ A LA PLAÇA DE LA CATEDRAL

Vaga de fam per la regularització
dels immigrants sense papers



Ens esperen quatre dies d’intensa calorada i sol intens. A partir de divendres les temperatures però, baixaran
entre 3 i 4 graus, farà una miqueta més de fresqueta a les nits. Serà a partir de dilluns quan refrescarà més i
podrà fins i tot ploure, amb ruixats d’una certa intensitat que entre dilluns i dimarts arribaran a la mateixa costa.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 30 Dijous 1 Divendres 2 Dissabte 3 Diumenge 4 Dilluns 5 Dimarts 6

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, ja
només ens en calen 325 per obrir el nou local)

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

DIMECRES 30 DE JUNY A LES 18H A LA PLAÇA SANT JAUME

Rebutgem l’especulació immobiliària
Denunciem els abusos al veïnat del carrer Robadors

EL FÒRUM LA GRAN IMPOSTURA

Acte del Front d’Alliberament Animal a BCN
BARCELONA.- «La nit del 25 de juliol el domicili-oficina del responsable de les àrees de
Barcelona, Lleida, Tarragona i ses Illes Balears de la multinacional farmacèutica “Sankyo
Pharma”, empresa que té un estret vincle amb “Huntingdon Life Sciences” (HLS), provable-
ment el centre d’experimentació animal més gran, cruel i sanguinari de tota Europa. No
estem disposades a mantenir-nos impassibles davant la masacre que s’està portant a terme
contra animals no humans entre els murs de HLS, de manera que vam decidir exercir una
mica de pressió sobre alguns dels corresponsables d’aquest holocaust: l’escòria de Sankyo.
Vàrem fer algunes pintades amb pintura vermella com “Sankyo, talleu amb HLS o assomiu
les conseqüències”, “Alliberament Animal” o “FLA”, que ocupen el portal on es va fer l’acció.
Volem deixar calar que això és un simple avís. Portarem la por que practiquen els vivisec-
tors als laboratoris fins a casa seva. Llibertat per Dave Blenkinsop.»

Front d’Alliberament Animal. Grupo Sergio Libero 29/06/04

BARCELONA .- Un mes i mig després d’obrir les
portes, el consell d’administració va aprovar
una despesa que supera en un 50% la pre-
vista. El manteniment de les instal·lacions
del Fòrum costa molt més del previst. Un
mes després del començament de l’esde-
veniment, les factures de llum, informàtica i
mobiliari superen en un 50% el pressupost
que s’havia calculat en un principi. Dilluns
passat, el consell d’administració del Fòrum -
encarregat d’aprovar totes les adjudicacions
que superen els 300.000 euros- va donar
llum verd a una ampliació de la despesa per
serveis de quasi 3,5 milions d’euros sobre els
6 milions invertits. La factura ha arribat, en
alguns dels contractes, a doblar la partida
prevista inicialment, com ara en el cas de la
instal·lació elèctrica, que va costar 1,1 milions
d’euros i ara s’ha aprovat destinar 1,2 milions
d’euros més per al seu manteniment. Cal
recordar que fins l’actualitat, l’Ajuntament de
Barcelona ha aportat, 69 milions d’euros, la
mateixa quantitat que ha pagat la

Generalitat i l’administració de l’Estat.
Segons l’acord pactat entre administracions,
l’Ajuntament de Barcelona haurà d’assumir
enterament el dèficit resultant. L’Ajuntament
en el darrer ple municipal havia afirmat que
la desviació de pressupost en les obres, de
ben segur que no arribaria al 5%.
El Fòrum sol
La setena setmana, segons les dades de l’or-
ganització, ha acabat amb 137.175 visitants.
Tot i ser la segona millor entrada setmanal,
la previsió de 150.000 persones diàries con -
tinua quedant enrera.
L’exposició «Veus» continua 
amb faltes d’ortografia
La mostra, dedicada a la diversitat lingüísti-
ca, és composada per una sèrie de plafons
explicatius i de pantalles. 51 dies després,
alguns dels seus plafons mantenen faltes
d’ortografia. «Aixó» amb accent tancat enl-
loc d’obert, «codesada» enlloc de «conden-
sada» i «bocabedat« enlloc de «bocabadat»
entre d’altres.             Contra-Infos 29/6/04

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 set del vespre a la plaça de Sants, metro L-1

VILA DE GRÀCIA.- El passat 23 de juny, dia de la
revetlla, a tres quarts de 7 de la tarda, un
cotxe sense distintius policials i tres cotxes
patrulla de la Policia Nacional es van pre-
sentar davant el Casal Popular de Joves, seu
de l’Assemblea de Joves i van demanat a
totes les persones que sortissin a l’exterior.
Dos agents de paisà van adduïr que duien
una ordre judicial però es van negar repeti-
dament a mostrar-la. Davant la negativa a
sortir dels joves que estaven al Casal, els
agents de paisà, acompanyats de 8 agents
més van decidit entrar a l’interior i identi-
ficar totes les persones presents. A un quart
de 8 del vespre, els agents van abandonar el
Casal, van realitzar noves identificacions a
les persones que s’hi anaven congregant i
van marxar. L’Assemblea estudia ara accions
legals per l’actuació judicial, que es produeix
cinc dies abans que el cap de la Brigada
d’Informació declari als Jutjats de Barcelona
com imputat per una denúncia per tortures
presentada pels tres joves de l’AJG l’abril del
2002. En aquella ocasió, el Casal va ser
escorcollat i no es van permetre la presèn-
cia, legalalment prevista, de testimonis. 
Es dóna la circumstància que el Casal és una
casa okupada des de fa més de tres anys, que
es desconeix si hi ha denúncia dels propi-

etaris i que no hi ha cap «contrapart» judicial
ni membre de l’AJG en cap delicte d’usur-
pació, previst pel Codi Penal per reprimir
l’okupació.          AJG + Contra-Infos 29/6/04 

Un any de presó i 
multes astronòmiques als
quatre joves de Mataró
MATARÓ/MARESME.- «El 23 de juny, es va
conèixer la sentència dels judici contra els 4
joves de Mataró. El 14 de juny, foren jutjats 4
joves de Mataró, pels fets succeïts el 6 de
desembre del 2000, quan la policia municipal
va impedir que es pintés un mural contra la
constitució. La sentència és d’1 any de presó i
més de 1.200 euros de multa. La condemna ha
estat de 1 any de presó per cada un dels
encausats i de més de 1200 euros en multes.
Des de Maulets estem a l’espera de conèixer
el text detallat de la sentència i de l’assesso-
ria legal abans de pronunciar-nos sobre el cas,
malgrat tot, rebutgem qualsevol sentència
que no sigui l’absolutòria. La sentència només
demostra que el sistema judicial i policial
espanyol és una màquina repressiva destina-
da a callar les boques dissidents del sistema.
En pocs dies emetrem un comunicat amb una
valoració detallada de la sentència i la convo-
catòria de nous actes de suport als 4 joves
encausats per fer un mural contra la constitu-
ció espanyola. Demanem l’absolució dels 4
joves, ja que qui realment van protagonitzar
agressions, lesions i desordres foren els 9
agents de la policia municipal de Mataró, a
l’impedir l’ús d’un dret irrenunciable, el de la
llibertat d’expressió. Malgrat les lleis i la con-
stitució de l’estat espanyol, buides de con-
tingut realment democràtic, no renunciem a
la llibertat i a la justícia.»      Maulets 29/6/04

Lluita per l’escola
amb talls de trànsit 

SANT CELONI/VALLÈS ORIENTAL.- El diumenge 27
de juny la comunitat educativa del CEIP La
Tordera, formada per pares i mares, alumnes,
professors etc. van aturar la carretera C-35
entre Santa Maria de Palautordera i Sant
Celoni. L’acció va durar 30 minuts i demanava
l’inici immediat de les obres per fer l’edifici
d’aquesta escola, que havien d’estar acabades
per aquest setembre. Per ara hi ha uns 160
alumnes fent classe a barracons. Tot i que les
obres estaven pressupostades, la Generalitat
adduia que no té liquidesa, i la comunitat
educativa es pregunta on han anat a parar els
diners (serà al Fòrum?). El diumenge anterior
també s’havia tallat la carretera durant deu
minuts i es va anunciar que es seguiria amb
les mobilitzacions cada setmana. Davant
aquest fet, la Consellera d’Educació es va
reunir amb la comunitat educativa i es va
comprometre a construir l’escola per al curs
2005/2006. D’altra banda el mateix diu-
menge al migdia es va tallar la nacional II a
l’alçada de Montgat i el peatge de l’autopista
del Maresme per reclamant que la nacional
fos eliminada i convertida en un passeig i que
l’autopista fos de circulació gratuïta. 

Comunitat Educativa de Tordera 
+ Contra-Infos 29/6/04

El Fòrum haurà d’afegir 3,5 milions d’euros
més per mantenir les instal·lacions

ALLIBERAMENT ANIMAL

ANTI-INSTITUCIONAL REPRESSIÓ, FEIXISME I IMPUNITAT POLICIAL

Policies de paisà escorcollen el Casal
Popular de Gràcia i identifiquen 20 joves

Cercavila 
antifeixista 
als carrers 
de Castellar 
CASTELLAR/VALLÈS OCCIDENTAL.- «Diumenge
27 al matí, unes 150 persones convocades
per l’Assemblea de Joves de Castellar, con-
stituida de fa poc, es van dedicar a ritme de
gralla a netejar la nostra vila de pintades i
enganxines feixistes. Les enganxines xenò-
fobes del GJ (Grupo de Jóvenes), pseudòn-
im amb què actuen els de l’MSR quan diuen
el que pensen, i que tant havien proliferat
els darrers mesos (per cert, qui financia a
aquesta gent?, mouen molt material que no
està a l’abast de tothom...) van desaparèixer
al pas del cercavila. Un dia bonic i assoleiat
per deixar el poble ben net.»

Assemblea de Joves 29/6/04


