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En Roger, apunyalat en agressió feixista la nit del passat 15 d’agost just abans de l’inici de les festes de Gràcia, es troba encara en estat molt greu, gairebé igual que fa un mes, tot i que ha reaccionat a més estímuls. L’agressor va sortir en llibertat sota el càrrec de lesions.  

IMPUNITAT POLICIAL

S’HAVIA ENCADENAT A UNA VIA DURANT UNA ACCIÓ DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL A FRANÇA

Mor Sèbastien Briat atropellat per un
convoi que transportava residus nuclears
AVRICOURT/FRANÇA.- Sèbastien Briat, de 23
anys, va morir el passat diumenge quan el tren
Càstor, carregat amb 175 tones de residurs
nuclears li va tallar les cames. Cap a primera
hora de la tarda quatre persones, entre elles
Sèbastian, s’havien lligat a les vies amb tubs
per aturar durant un temps el pas del tren que
porta els residus de França, on es produeixen
a un cementiri nuclear a Alemanya. Uns
kilòmetres abans 14 persones havien realitzat
una acció similar que havia aconseguit aturar
el tren durant més de dues hores. Aquest cop,
però el tren no es va aturar i va segar les
cames al jove, provocant-li una greu hemorrà-
gia, que no va ser possible aturar. Va morir al
cap de pocs minuts al costat de la via.
Accident... fins a quin punt?
La policia francesa i els mitjans de comuni-
cació en explicar els fets han donat molt pes
als arguments atenuants de responsabilitat.
S’ha intentat explicar la mort de Sèbastien
com el resultat d’una cadena d’errors o casu-
alitats. L’hèlicopter de vigilància just en
aquell moment estava repostant (i no se’l va
substituir). Els activistes s’haurien lligat a la
via just després que passés el primer gen-
darme amb moto i quan el segon els va
detectar era ja massa tard per donar temps
que el tren s’aturés.  El lloc escollit per enca-
denar-se estava a prop d’una curva i el con-
ductor només hauria tingut uns dos-cent
metres de visibilitat. Comptant que el tren
anava a uns 100km/h li calien uns 600m per
aturar-se. ELs companys de Sèbastien, veient
que el tren no frenava van poder deslligar-
se, però ell no. El fet que un tren de residus
nuclears circuli a prop de 100km/h per una
zona amb curves en què anteriorment
s’havien realitzat accions o que en alguns

moments només dos gendarmes vigilin el
trajecte, indica però que la prioritat de
l’enorme dispositiu que es munta al voltant
dels transports (amb 10.000 policies mobil-
itzats només a Alemanya) és assegurar que
aquests vagin el més ràpid possible i mini-
matzar els retards de les protestes. La
seguretat dels activistes és secundària. En un
clima de tensió política i quasi-militar s’as-
sumeix que “accidents” com aquest, com
també al pont d’Aubonne, poden passar. 
El silenciament mediàtic
Aquest gravíssim fet ha estat silenciat i rela-
tivitzat el màxim possible pels mitjans de
comunicació. A França s’ha cantrat l’atenció
mediàtica en els fets succeïts a la Costa
d’Ivori. D’altra banda els fets han estat quali-
ficats insistentment d’accident i s’ha volgut
treure pes a la notícia convertint-la en una
anècdota desgraciada. A Espanya, per posar
un exemple de com funciona el silenciament,
es va retirar la notícia de la pàgina web de la
Cadena Ser molt abans del que és habitual.
Accions, protestes i dol
De diumenge a dimarts es van seguir realit-
zant d’una banda accions cada pocs kilòme-
tres per aturar el pas del Castor en el seu re-
corregut per Alemanya. La nit de dilluns a
dimarts els dos més grans a Gusborn i Lan-
gendorf van aconseguir aturar-lo durant ho-
res i van ser disolts finalment amb ajuda de
gossos, porres, tancs d’aigua i gassos lacrimò-
gens. Tots els participants, més de 1000 per-
sones van ser arrestats. En una altra acció un

participant va haver de ser ingressat a l’hospi-
tal per ferides provocades per la policia.
Finalment a les 9:20 de dimarts el tren va
arribar a Gorleben, el seu destí final. D’altra
banda a decenes de ciutats alemanyes i
franceses s’han fet aquests dies manifesta-
cions i concentracions en contra de l’energia
nuclear i per denunciar la mort de Sèbastien
Els transports de residus nuclears
En els darrers anys les accions directes contra
els transports Castor, son el moment més vis-
ible de la lluita contra l’energia nuclear a
l’Europa continental. Al llarg del recorregut
milers de persones participen en convo-
catòries públiques de bloquejos, accions fetes
per grups d’afinitat, actes de protesta, mani-
festacions etc. I cada any també s’intenta pre-
venir (la data és secreta, es mobilitza policia i
exèrcit), silenciar (s’intenta que apareguin el
mínim a mitjans) i criminalitzar (mostrant a la
policia com a víctima d’amenaces) aquestes
protestes. Des que els Verds alemanys estan
al Govern els transports tenen un significat
especial, donat que aquest partit, en orígen,
surt com a “braç” parlamentari del moviment
anti-atòmic entre altres. L’any 2000 el govern
va redibuixar la política atòmica, amb el que
anomenaren consens atòmic per la fi gradual
de l’energia nuclear. Tot i el nom, suposa a la
pràctica el manteniment de l’status quo en
matèria nuclear, amb determinats enunciats
sense concretar, que compleixen la funció
d’allunyar el tema del debat públic. 
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Alliberat el
Solidario amb Itoitz
Iñaki García Koch
IRUÑEA/NAFARROA.- Iñaki García Koch, del grup
«Solidarios con Itoitz» empresonat a Iruñea
per haver tallat els cables elèctrics que trans-
portaven el formigó per la construcció del
pantà, va ser posat dilluns en llibertat des-
prés de ser-li aplicat el tercer grau peniten-
ciari. Iñaki va ser detingut el 25 de juny ‘01 i va
ingressar el dia següent a presó amb una con-
demna de 4 anys i 10 mesos a les 8 «Solidarios
con Itoiz» que varen participar en l’acció. Ac-
tualment, un altre «solidario» és a la presó
des del 15 de març d’enguany, ara dispersat a
la presó de Zuera.           Contra-Infos 9/11/04

En llibertat sota 
fiança un dels presos
anarquistes detingut
el setembre de 2003
BARCELONA.- Després de 14 mesos de presó
preventiva, el passat 5 de novembre en
Roger va ser alliberat després de pagar una
fiança de 3.000 euros. Roger va ser detingut
juntament amb Rafa, Carol, Joaquín, Igoe i
Teo el passat setembre de 2003 a Barcelona. 

Individualidades Anarquistas 
desde Barcelona 9/11/04

LA RIBERA/BARCELONA.- El passat divendres 5 de
novembre es va fer la Street Party contra els
desallotjamens i l’especulació. Durant quatre
hores es va passar per varis espais recentment
desallotjats i algunes obres i propietats d’un
dels més grans especuladors de Barcelona:
“Nuñez y Navarro”, on els participants de la
mani van fer notar el seu rebuig amb pin-
tades, pancartes, fum, petards, etc.
La manifestació va finalitzar al barri de Sant
Pere i un cop desconvocada, quan la fur-
goneta que duia l’equip de so va marxar, va
ser aturada per la policia, que va detenir a les
tres persones que hi anaven i van segrestar el
vehicle. La gent que quedava a la zona, va
començar a tirar a terra le tanques de l’antic

economat del carrer Rec Comtal desallotjat
ara fa un any. Durant els cinc minuts que va
durar l’acció es van fer barricades (algunes
amb foc) per evitar l’accés de la policia.
Finalment la gent es va dispersar pel barri
sense que tinguem notícia de més incidents.
Dues de les persones que van ser detingudes
van sortir amb càrrecs de desordres el diu-
menge 7 després de passar a disposició judi-
cial, mentre que a la tercera persona, de
nacionalitat mexicana, li ha estat obert un
expedient d’expulsió, sense que es sàpiga
més de la situació actual. Per una altra part
es va haver de fer front a les multes per
poder recuperar la furgoneta que havia estat
segrestada.                   Contra-Infos 9/11/04

ES DENUNCIAVA L’AMENAÇA DE DESALLOTJAMENT DE LA CASA NOSTRA

3 persones detingudes a la Street
Party contra els desallotjaments

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALSPRESOS I PRESES EN LLUITA

EIXAMPLE.- Un nou centre social que possible-
ment serà anomenat Ateneu Popular de
l’Eixample va ser okupat el passat dimecres 3
de novembre al passatge Comradí 3 de
Barcelona (entre Sardenya, Sicília i Còrsega).
Una trentena de joves l’estan acondicionant
i netejant per tal de fer-lo habitable i obrir-
lo al barri, hi volen fer activitats obertes a

tothom. També necessiten ajut tècnic i
materials, mobles, eines i estris de neteja. 
BARCELONA.- A Sants i Sant Andreu també
s’han produït okupacions de vivendes du-
rant l’última setmana. Al carrer Béjar hi ha
dos nous edificis okupats com a vivenda. Ja
la setmana passada una empresa d’ender-
rocs contractada pels propietaris varen
intentar desallotjar la finca il·legalment
però la concentració de gent ho va aturar. 
També un nou edifici ha estat okupat a la
carretera de La Bordeta. A Sant Andreu de
Palomar una antiga casa buida ha estat reha-
bilitada al carrer Gran, al costat de la comis-
saria de la policia nacional, i a pocs metres
de l’antiga okupació de La Gàlia (desallotja-
da l’any 2000 i que encara és un solar buit). 
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OKUPACIONS DE VIVENDES A SANTS I SANT ANDREU

Nou centre social okupat a l’Eixample

Juanra és traslladat a la presó de Valladolid
VALLADOLID.- «El passat divendres 5, el pres polític Juanra, va ser traslladat a la presó de
Valladolid. Després de veure com perdia el vis a vis amb un familiar, el qual es va quedar a
les portes de la presó de Soto del Real (Madrid), Juanra va ser conduït cap un nou trasllat.
Aquest cop a la presó de Valladolid. A hores d’ara no s’ha informat ni a familiars ni amics,
de l’estat del pres, i com a única notícia del seu trasllat ha estat informació donada per
familiars i amics d’altres presos polítics. La nova adreça d’en Juanra és: Prisión Provincial de
Valladolid. Ctra. Adanejo-Gijón, km 94 47011 Villanubla (Valladolid).»              Rescat 9/11/04



EMPRESONAMENT DELS JOVES D’HOSPITALET

El noi que va ser víctima de l’atropellament mentre els policies el retiren de les vies.

Residus nuclears 
a Catalunya

VANDELLÓS/TARRAGONA.- El Consejo de Segu-
ridad Nuclear va decidir l’any passat “repatriar”
els residus nuclears produïts a la Central Nu-
clear de Vandellós. L’any 2010 finalitza el con-
tracte que tenien amb COGEMA, una empresa
francesa, pel qual els residus nuclears es repro-
cessaven i aquesta s’encarregava de gestionar
els residus vítrics d’elevada radioactivitat gen-
erats per aquest procés. Quan finalitzi el con-
tracte els residus emmagatzemats es reubi-
caran a les instal·lacions de la C.N. Vandellós I,
ja desmantellada. Mentrestant no se sap què
es farà amb els residus que segueixen generant
Vandellós II, Ascó I i Ascó II i segons el GEPEC-
Ecologistes de Catalunya, “Vandellós I té molts
números per convertir-se en el cementiri
nuclear d’Espanya”.            Contra-Infos 9/11/04

BARCELONA.- Són 34 ja els dies que els 2 joves de
L’Hospitalet, inculpats per la policia a l’atac a
la Comissaria de Sants-Montjuïc de principis
d’octubre, porten tancats a la presó de joves
de la Trinitat. El passat dimecres 3 de novem-
bre, l’advocat dels dos joves va presentar
recurs a l’Audiència Provincial de Barcelona
davant de la mesura de presó preventiva dic-
tada pel jutjat núm. 13 d’instrucció; segons
fonts de l’Audiència, no serà fins a mitjans de
desembre que aquesta resoldrà el recurs. El
passat dijous 4, van ser membres del cos de la
policia nacional qui van declarar davant del
jutge d’instrucció; tot i no aportar res de nou,
el jutge es reafirma en la mesura aplicada, per-
petuant la situació d’abús judicial que estan
patint els dos joves empresonats.  Per una altra
banda, als propers dies els advocats dels tres
joves detinguts presentaran davant la justícia
denúncies pels maltractaments físics i psíquics
rebuts tant a la comissaria de Sants com a la
comissaria d’Aiguablava, en aquesta última
durant els interrogatoris il·legals als que van
ser sotmesos. 
Les accions continuen
Durant la setmana passada, van seguir les
accions i mobilitzacions exigint la seva allibe-
ració. El dijous 4 al matí, 2 persones es van
despenjar del pont de Vallcarca amb una pan-
carta, mentre una altra trentena tallaven el
trànsit a l’Avinguda Hospital Militar durant
més de mitja hora. El dissabte 6, un cercavila

amb unes 100 persones va recórrer la carre-
tera de Sants fins davant la comissaria de
Sants, fortament custodiada per antiavalots
de la Guàrdia Urbana. La nit del mateix dia se
celebrava un sopar solidari a l’associació cul-
tural Waslala (l’Hospitalet). Per aquesta set-
mana hi ha prevista, el dimecres 10 a les 11, la
celebració d’una roda de premsa amb la
presència de familiars, advocats i membres
d’organitzacions contra la tortura. El dissabte
13 és la jornada on l’assemblea de suport ha

concentrat més esforços: al matí, hi ha un
acte-xerrada contra la repressió als movi-
ments socials als locals de la Parròquia de
Sant Medir (c/Constitució 17 (Sants)) a les
11.30h., amb la participació, entre d’altres,
d’Iñaki Rivera (Observatori Penal de la UB) i
Gabriela Serra (Entrepobles); a la tarda, hi ha
convocada una manifestació, a les 5 de la
tarda a la plaça Universitat, per la qual s’ha fet
una extensa difusió arreu de Catalunya i de
l’Estat espanyol.             Contra-Infos 9/11/04

GINEBRA/SUÏSSA.- «La passada setmana un jut-
jat Suís va sentenciar que els policies, que van
tallar la corda de la qual penjaven Martin i
Gesine a 19 metres d’altura, no tenen cap
responsabilitat en els fets. Era una acció de
protesta no violenta davant la reunió dels
líders del G8 a Evian, en el que fou la primera
visita a Europa després de l’inici de la invasió
de l’Iraq de l’acabat de reelegir com a presi-
dent d’Estats Units George W. Bush. L’1 de
juny de 2003 un grup d’experimentats
activistes internacionals va preparar una
acció en el marc dels actes de protesta
davant d’aquesta cimera. L’acció consistia en
un tall de trànsit previ al pas d’una delegació
oficial. Per a això es va atravessar una corda
de costat a costat de la carretera de la que
penjaven els dos escaladors. La policia envia-
da al lloc dels fets va actuar sense entaular
cap diàleg, com han reconegut, i va tallar la
corda. Martin va caure 19 metres i Gesine va
ser subjectada a pols in extremis per diverses
companyes durant minuts agònics, mentre
Martin jeia estabornit sota el pont sense
rebre ajuda. A la sentència de la setmana pas-
sada (gairebé un any i mig després) el jutge
considera que l’actuació dels policies es
troba justificada i els seus “errors es fan com-

prensibles” per la temeritat de l’acció dels
activistes. La denúncia dels activistes per mal
físic, negació d’ajuda i posar en perill vides
humanes es troba per tant desestimada. No
obstant això aquests ja han anunciat que
recorreran la decisió. 
Conseqüències físiques irreversibles
Els fets que gairebé provoquen la mort d’amb-
dós escaladors suposaran conseqüències irre-
versibles durant tota la seva vida. Martin ha
patit diverses operacions i es troba a l’espera
de més; diversos mesos d’hospitalització; anys
de rehabilitació i dolors; i seqüeles físiques
per a tota la vida que li impediran continuar la
seva professió d’electricista. Gesine que fou
subjectada in extremis per companys, s’en-
fronta a un quadre d’stress post-traumàtic de
conseqüències greus per a la seva vida diària.
Els policies no han estat suspesos en cap
moment de les seves funcions i després
d’aquesta sentència es confirma que no hau-
ran d’afrontar cap conseqüència pels fets. 
Protesta de l’advocat de l’acusació
L’advocat dels activistes ha declarat que la
investigació judicial dels fets genera grans
dubtes sobre la seva imparcialitat. No sem-
bla que s’ha buscat conèixer la veritat dels
fets sinó la forma d’excusar l’actuació poli-

cial”. D’altra banda, en un judici celebrat el
passat 28 de juny a Nion (Suïssa), els
activistes van ser declarats culpables i con-
demnats per posar en perill la vida dels con-
ductors. Aquest judici va captar l’atenció
internacional, i on hi va haver una significati-
va delegació catalana d’activistes i juristes
de la Comissió de Defensa del Col·legi
d’Advocats de Barcelona. Els activistes van
rebre suport internacional per mitjà de
cartes de protesta al govern suís i accions de
suport a diverses ciutats incloses Barcelona i
Madrid davant les delegacions oficials
Suïsses. Entre altres, José Saramago, Noam
Chomsky, Ignacio Ramonet, Susan George,
Dario Fo, Arcadi Oliveres i un grup d’eu-
roparlamentaris verds han mostrat la seva
preocupació pel cas i han donat suport a
l’exigència d’un procés just i independent
que esclareixi les responsabilitats. 
Indignació dels activistes afectats
Segons van declarar els activistes “aquesta
sentència dóna carta blanca a la policia per
a actuar de manera fatal sense témer conse-
qüències legals”». 
Per més informació així com per visualitzar
el vídeo dels fets: www.aubonnebridge.net. 
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ELS GREUS FETS ES VAREN PRODUIR DURANT LA CIMERA DEL G8 A EVIAN EL JUNY DEL 2003 

Els policies que van tallar la corda dels dos activistes 
de Barcelona han estat eximits de tota responsabilitat

Segons els activistes la sentència dona carta blanca a la policia per actuar amb impunitat

CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ PEL PROPER DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

Continuen les mobilitzacions per la llibertat
dels 2 joves de l’Hospitalet empresonats

Pancarta desplegada al Pont de Vallcarca el passat 4 de novembre. 

ATUREM EL FEIXISME

GRAMANET DE BESÓS/BARCELONÈS.- El passat dia
3 de novembre, l’Ajuntament del municipi va
decidir atorgar al col·lectiu musulmà uns
mòduls prefabricats ben lluny del centre
urbà, després de tots els conflictes originats
arran de l’oratori al centre. Així es descriu la
jornada del passat dimecres: «- Al migdia, el
col·lectiu musulmà signa un conveni amb
l’Ajuntament. Aniran, després del Ramadà, a
uns mòduls prefabricats que l’Ajuntament els
cedeix per tres anys. Aquests mòduls estaran

al parc de Can Zam, aïllats de la resta de la
població. Per aquest mateix conveni, l’Ajun-
tament els rescabalarà de tots els diners que
han invertit en el seu local d’Anselm de Riu,
lloc on no els permeten continuar. - A la
tarda hi ha ple a l’Ajuntament. No donen la
paraula a cap dels 11 col·lectius que l’havíem
sol·licitada. El tema estrella del ple no és l’o-
ratori, sinó un projecte urbanístic, precisa-
ment a Les Vinyes, prop de Can Zam, on
l’Ajuntament pensa construir pisos d’alt

estànding i un hotel, demostrant com és de
fàcil especular amb els terrenys que són de
tots. - Pensem que no ha de quedar impune
una actuació com la que ha tingut l’Ajunta-
ment amb la mesquita. Ha enganyat molta
gent, ha donat permisos als racistes per man-
ifestar-se, ha pactat amb aquests mateixos
racistes i, finalment, ha forçat l’aïllament dels
musulmans com si no tinguessin els mateixos
drets de qualsevol altre ciutadà de Santa
Coloma.»                       Contra-Infos 9/11/04

La mesquita de Gramanet de Besòs finalment 
s’ubicarà en mòduls prefabricats fora del nucli urbà



Arriba l’hivern un mes abans de l’entrada oficial astronòmica. A partir de dimecres, i en dies posteriors les temperatures
plenament hivernals seran presents amb ventades fortes de gregal. Entre dijous i divendres és possible que els vents girin
lleugerament a Llevant i les pluges o ruixats de neu a cotes de 700 metres puguin aparèixer a punts de la serra prelitoral. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 Dissabte 13 Diumenge 14 Dilluns 15 Dimarts 16

Invasió d’Irac:
la massacre continua

14.934 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

8.176 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

1289 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

(22 durant l’última setmana)

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE 11:30H A LA RENFE DE TERRASSA

Bicicletada festiva i reivindicativa

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE A LES 17H PLAÇA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Llibertat presos Hospitalet

ANTIMILITARISME

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE 19:30H A LA PL. DEL REI DE BARCELONA

Presentació actes boicot a Israel
DIJOUS 11 DE NOVEMBRE A LES 11H AL JUTJAT NÚM. 4 DE SABADELL

Denunciem a un jove nazi xenòfob
DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE A LES 20H A PLAÇA VELLA DE TERRASSA

Manifestació antirepressiva
DEL 2 AL 12 DESEMBRE TALLERS, XERRADES, ACCIONS I MANIFESTACIÓ

Jornades: «Vius en precari: Rebel·la’t!»
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE 19H A LA PL. DE LES NEUS DE VILANOVA

Mani contra la impunitat policial

L’Audiència Nacional
processa vuit directius
d’Egunkaria i els acusa
d’associació il·lícita 
subordinada a ETA
MADRID.- El jutge de l’Audiència Nacional Juan
del Olmo ha processat vuit directius del
clausurat diari Egunkaria, un dels quals va
morir fa més de deu anys. El jutge els acusa de
ser fundadors, promotors i directius d’una
associació il·lícita suposadament subordinada
a l’organització basca ETA. Entre els processats
destaca Joxemi Zumalabe, que va morir el
1993; Xabier Alegria, que se l’acusa de ser l’enl-
laç entre el diari Egunkaria i ETA; Martxelo
Otamendi, que en va ser el darrer director;
Iñaki Uria, en llibertat des de l’agost; Joan Mari
Torrealdai; Txema Auzmendi; Pello Zubiria i
Xabier Oleaga. Tots ells hauran de comparèix-
er a l’Audiència Nacional el 4 de desembre
perquè se’ls doni la notificació. En l’acta de
l’Audència consten quatre persones més que
finalment no han estat processades pel jutge,
tot i que mantindran diligènces obertes rela-
cionades amb el cas, i Martín Ugalde, que va
morir el 4 d’octubre. A més el jutge allarga la
clausura temporal del diari «Euskaldunon
Egunkaria» i les mercantils «Egunkaria
Sortzen» i «Egunkaria S.A.» fins el 15 de febrer.
Cal recordar que el jutge en va decretar el tan-
cament el 20 de febrer de 2003.             
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BARCELONA.- El passat dia 7 de novembre va
tenir lloc al port de Barcelona, l’entrega de
la bandera de combat a la fragata “Almirante
Juan de Borbon” per part de la infanta Pilar
de Borbon, acompanyada del rei i altres
membres de la família reial. A les 12 del
migdia, una vintena d’activistes antimili-
taristes van manifestar la seva oposició a
l’acte, a la presència de la familia reial, a la
hipocresia del tripartit i a la presència de
vaixells de guerra al port de Barcelona. L’ac-
te de protesta va consistir en el desplega-
ment d’una pancarta amb el lema “Vaixells
de la mort, fora del port” i el repartiment
d’octavetes amb les que es denunciava, en-
tre d’altres coses, la col·laboració de l’Ajun-
tament i la Generalitat en un acte militar i

d’exaltació de la guerra i la violència. Més
encara quan aquestes institucions s’han van-
tat de defensar els valors de la pau i el dià-
leg, tant al famós Fòrum de les Cultures com
a les multitudinàries manifestacions contra
la guerra de l’Irak, d’abans de l’elecció del se-
nyor Zapatero. Durant un parell d’hores s’ha
cridat consignes antibel·licistes, fins que una
nombrosa dotació de la policia nacional ha
efectuat la identificació de tots/es els par-
ticipants, formant un cordó policial que ha
impedit la continuació de la protesta. S’ha
donat fí a l’acte col·locant la pancarta a les
reixes de Capitania Naval, just al davant del
monument de Colom.

Assemblea Antimilitarista 
de Catalunya   8/11/04

ORLANDO/EUA.- Francesc Prats, veí del Vendrell
i ex-regidor de l’Ajuntament, va viure un mal-
son durant un viatge familiar al parc de
Disneyworld quan va ser detingut, agredit i
internat en una presó de màxima seguretat de
Florida. El veí del Vendrell, de 71 anys, va rebre
descàrregues elèctriques i va patir cops per
tot el cos, a més de compartir una petita cel·la
amb altres dotze persones. La mediació del
consulat va posar fi al malson, que va ocórrer
al setembre. Ara espera que se celebri el judi-
ci. Tot va començar quan van fallar les tar-
getes magnètiques que donen accés al parc
temàtic. Al demanar explicacions va rebre el
desvergonyiment dels empleats, que el van

acusar de trampós. Segons narra Prats, a l’ho-
tel li van presentar disculpes i li van demanar
que redactés un informe del succés. Va tornar
al parc a preguntar pels empleats que no el
van voler atendre. Mentre reclamava de nou
explicacions va arribar la policia. «Només
baixar del cotxe policial els dos agents em van
dir que me n’anés i a l’intentar explicar-me i
dir que estàvem allotjats al parc, van treure
una pistola amb la qual em van donar descàr-
regues elèctriques. Vaig caure a terra. Em van
posar el peu en el coll i em van emmanillar
amb les mans a l’esquena». Quan la seva
esposa va intentar apropar-se també va rebre
altra descàrrega. Francesc Prats assenyala que

pateix una descompensació cardíaca per la
qual les descàrregues elèctriques podrien
haver estat dramàtiques. El cotxe el va
traslladar, encara emmanillat, a una presó «de
màxima seguretat», on no li van deixar parlar
amb ningú. «Insistien que signés uns papers,
alguna cosa al que inicialment em vaig negar».
Finalment va ser a través del Ministeri d’Afers
exteriors que va poder sortir de la presó més
de deu hores després d’haver entrat i comple-
tament atordit física i psíquicament. Queda
pendent un judici «per desobediència sense
violència».                      Contra-Infos 9/11/04

CANYELLES/BARCELONA.- «El 30 de novembre es
jutgen per via civil els projectes socials que es
desenvolupen a la Vall de Can Masdeu. La
Fundació Hospital de Sant Pau, gestionada
per l’Ajuntament de Barcelona, La Generalitat
de Catalunya i el Bisbat de Barcelona, ens
torna a enviar als tribunals ara que l’auto-
gestió a la vall és una realitat consolidada.
Després de donar-li moltes voltes i de passar-
nos gairebé tres anys sota l’ombra persistent
de l’amenaça legal, creiem que ha arribat l’ho-
ra d’agafar la paella pel mànec. Pensem que
cal transformar el desgast, la coacció i les
hores de feina que ens suposen a totes els
processos legals, en temps i energia per fer
créixer i enriquir els nostres projectes i en una
portunitat col·lectiva d’enfortir i ampliar les
xarxes de suport mutu. Valorem molt positi-
vament els diversos exemples de resistències
i campanyes de pressió que darrerament hem

intentat realitzar de forma col·lectiva. Però
no creiem que sigui necessari arribar a una
hipotètica amenaça imminent de desallotja-
ment per unir forces. Entenem que és ara, en
el moment del judici, abans que estigui gaire-
bé tot perdut, quan cal posar-los entre l’es-
pasa i la paret: desemmascarar el poder
polític i judicial i la seva estratègia d’assetja-
ment als moviments socials. Així doncs, us
convidem a totes a construir una campanya
àmplia de pressió popular a les institucions
que precaritzen les nostres vides, la concre-
ció i l’abast de la qual dependrà de la vostra
implicació. L’assemblea que obrirà aquesta
nova etapa del procés tindrà lloc el proper
dilluns dia 15 de novembre, a les 18:45h a
l’Ateneu de Nou Barris. Us hi esperem!! A qui
s’hauria de jutjar?! Retirada de la demanda, JA!!»

Plataforma en Defensa de la 
Vall de Can Masdeu 9/11/04

LA LLUITA DEL POBLE BASC COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

El 30 de novembre volen jutjar 
la realitat social de Can Masdeu

ANTICAPITALISME

COMUNICAT DE PREMSA DE L’ASSEMBLEA ANTIMILITARISTA DE CATALUNYA

La BCN de la pau no vol vaixells de guerra

LA REPRESSIÓ ALS ESTATS UNITS

De Disneyworld a la presó d’Orlando

La Massa Crítica
torna a prendre els
carrers de la ciutat
de Barcelona
BARCELONA.- El divendres 5 d’octubre, amb
una mica de retard com ja és habitual, una
trentena de bicis es concentrava a la plaça
dels Països Catalans de Sants. La Massa
Crítica va encaminar-se cap a plaça Espanya
i s’aturà en un bar de Paral·lel, molt a prop
de la plaça. Resulta que aquest bar ha pres
el costum de col·locar les paneres amb flors
i arbustos enmig del carril bici. Així, les bicis
es van aturar i van pujar les paneres del car-
ril a la vorera, tot bromejant amb el propi-
etari del bar al qual demanaven cerveses
gratuïtes per haver-li fet aquest favor.
Posteriorment, les bicis es dirigiren fins a
Arc de Triomf per ajuntar-se amb la Street
Party convocada contra els desallotja-
ments. Allà s’acabà la marxa. Cal dir que
durant tot el recorregut, quatre furgones
d’antiavalots de la policia nacional, seguiren
els i les ciclistes, fet que desanimà a varis i
provocà que abandonessin la marxa. 
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