
BARCELONA.- Ràdio Bronka es una ràdio lliure i
llibertària de Barcelona que porta 18 anys
emeten. Ha estat silenciada desde les 12 H.
del 21 de desembre per Ràdio Nacional
d’Espanya (RNE 5), emisora estatal que mit-
jançant el monopoli de la confusió oculta
(de)forma la realitat existent. Emisores com
Ràdio Bronka, destapen aquesta realitat i fan
un clam contra la resignació ; no és estrany

que unes forces que fonamenten el seu
poder en sembrar resignació pretenguin
desarmar aquesta veu. Nosaltres no ens limi-
tem a donar informació, com si la tasca del
desordre establert fos crear i la nostre con-
templar, descriure i lamentar-se, si més no,
fem un crit a subvertir aquesta realitat al·lie-
nada. Aquest és un exemple més de que
l’única diferència entre la dreta i l’esquerra
resideix en que l’última pot ésser la dreta
que li resulta impossible ser a la primera. No
ens sorprèn quedar exclosos d’uns drets i
llibertats que l’Estat concedeix fins que són
emprats com arma efectiva contra el desor-
dre que gestiona. Que serveixi com un exem-
ple més per escarmentar als/les crèdules
que s’acomoden en aquest marc de drets i
són immobilitzats quan l’Estat els retira. La
llibertat burguesa és una llibertat no apte
per ments lliures, així doncs tenim molt clar
que allò que aconseguim en matèria d’emis-
sió serà el que guanyem en la lluita. És per
això que fem un crit a la solidaritat amb
aquesta/vostre ràdio, a expressar el rebuig i
la indignació com ho cregueu oportú i assu-
mir com a pròpia, la lluita per la seva conti-
nuitat i contra l’estat espectacle.
La situació d’interferències no és com la que
es va viure fa 6 anys, sinó que en aquest cas
la ràdio invasora, s’ha posat a emetre just a
sobre de Ràdio Bronka.
Cal destacar la especial habilitat a l’hora de
triar les dates per les seves emissions de mil-
ers de wats, en fer-ho just abans de vacances
de Nadal, quan molta gent està fora.
D’altra banda, des del passat divendres 24 de
desembre Ràdio Ona del Maresme trepitja a
Ràdio Línea 4 al dial 103.9 FM. Com a conse-
qüència d’això RLIV només es pot sentir al
barri de la Prosperitat. 

Radio Bronka + Contra-Infos 28/12/04
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Ja hem aconseguit la fita de ser a l’Estat de la Unió Europea que té més persones empresonades: vora 70.000. A través de les polítiques de tolerància zero, antiterroristes i contra la immigració es criminalitza la pobresa.  

L’ASSASSINAT FEIXISTA A GRÀCIA COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

BARCELONA.- El vespre del passat dijous 23,
prop de 10000 persones van recòrrer el cen-
tre de Barcelona per mostrar el seu rebuig i
dolor davant de la mort del Roger, la persona
assassinada impunement per neonazis al barri
de Gràcia. La convocatòria unitària, feta per
moviments socials i col·lectius alternatius, va
sortir a les 7 i mitja de la plaça Urquinaona
sota el lema “Barcelona antifeixista: ni obli-
dem ni perdonem” i va aplegar gent de totes
les edats i de tot el ventall antagonista d’ar-
reu de Catalunya, en una de les manifesta-
cions antifeixistes més multitudinàries que es
recorden a la ciutat als últims anys.
Durant el recorregut es van anar fent pintades
contra la impunitat feixista i en memòria del

Roger i es van realitzar explícites accions
davant de la Conselleria de Justícia i de la
Prefectura de Policia de Via Laietana, quedant
esquitxats de pintura roja ambdós edificis i,
en el cas de la Prefectura, es van deixar set
ninots amortallats que simbolitzaven les víc-
times mortals a mans de feixistes que s’han
produït a l’Estat des de l’any 92; a la plaça Sant
Jaume, un grup de persones va manipular les
figures del pessebre que cada any l’ajunta-
ment hi posa, quedant una mostra del ventall
de grups socials que estan al punt de mira de
les agressions feixistes (immigrants, prosti-
tutes, homosexuals, activistes socials,...). A la
mateixa plaça Sant Jaume, fortament custodi-
ada per antiavalots de la guàrdia urbana i dels

mossos d’esquadra, es va llegir un comunicat
i es va donar per acabada la convocatòria. 
Poc després i a la mateixa plaça, la ràbia que
s’havia anat respirant durant tota la mani-
festació va esclatar i la guàrdia urbana es va
haver de tancar a dins de l’ajuntament davant
de centenars de persones que els increpaven.
Durant uns vint minuts va aguantar-se la ten-
sió a la mateixa plaça Sant Jaume entre man-
ifestants i mossos d’esquadra, als que els hi va
caure tot tipus d’objectes i bona part del
pessebre. Finalment, les furgonetes d’anti-
avalots van carregar contra la gent concen-
trada tant cap al carrer Ferran com cap al car-
rer de Jaume I amb el resultat de 30 persones
ateses pels cops rebuts de la policia (segons
fonts hospitalàries, van atendre persones
amb contusions, traus i fractures) i 4 person-
es detingudes. Al mateix temps, els disturbis
s’extenien als carrers adjacents a aquesta
zona on diverses entitats bancàries i establi-
ments de multinacionals van ser atacades.
En llibertat les 4 persones detingudes 
i més intoxicació mediàtica
Els 4 joves detinguts arran de la manifestació
van ser acusats de danys, desordres i atemp-
tat contra l’autoritat. La tarda de dissabte 25,
després d’haver passat a disposició judicial,
van ser posats en llibertat: dos d’ells sense
càrrecs, al no acreditar-se, segons la jutgessa
de guàrdia, la seva participació als fets; els
altres dos, de nacionalitat francesa, amb càr-
recs de danys i atemptat contra l’autoritat. En
quant al tractament mediàtic i polític dels
fets, va estar a l’alçada del que ens tenen
acostumades: manifestació okupa, destrosses
intolerables i indiscriminades, els molts diners

que li costarà a la ciutadania i més mà dura
contra determinats col·lectius socials; en cap
moment s’explica però el paper que han jugat
la policia, la justícia i l’ajuntament en aquest
cas, que han intentat banalitzar-lo i minim-
itzar-lo i han deixat la porta oberta a que
aquestes agressions es continuin produint.
Concentracions arreu 
de Catalunya i de l’Estat
Durant aquests dies s’han anat repetint les
concentracions a poblacions d’arreu de
Catalunya i d’altres parts de l’Estat; es té
constància de convocatòries realitzades a
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú,
Manlleu, Lleida, Palma de Mallorca, València,
Toledo i Madrid. Per la seva part, el Districte

10.000 persones surten als carrers de Barcelona en rebuig
a l’assassinat del Roger i a la impunitat feixista i policial

La policia deté 4 persones arran dels enfrontaments produïts al voltant de la plaça Sant Jaume. Queden en llibertat dissabte

La marxa pel Roger omplia la Via Laietana des de plaça Urquinaona fins a la Jefatura.

Manifestants estiren la porra d’un antiavalot de la guàrdia urbana a la porta del consistori.

de Gràcia va tirar endavant la seva pròpia
iniciativa a la plaça Rius i Taulet, on la tari-
ma i l’equip de so van quedar massa grans
per les escasses trenta persones que s’hi van
aplegar, principalment polítics del propi
Districte, quedant d’aquesta manera lògica-
ment deslegitimats després de la seva
actuació en el moment en que es va produir
l’agressió mortal.      Contra-Infos 28/12/04

Ràdio Bronka silenciada per RNE i 
Línea IV és trepitjada per Ràdio Ona



LES CORTS/BARCELONA.- El dimarts al vespre l’a-
posta repressiva de Jordi Hereu va arribar al
seu màxim. Els i les solidàries del 0,7 que es
van apropar als parterres de la Diagonal per
tal de tornar a acampar varen veure com tota
la zona estava sota setge policial. No tan sols
de la guàrdia urbana, també dels mossos
d’esquadra i de la policia nacional. Aquell
matí, tant en Jordi Hereu, com en Joan Rangel
i la Montserrat Tura (caps polítics de totes
tres policies) varen posar-se en contacte per
escenificar la imatge de la por davant del
Palau Reial. L’objectiu era clar: “acollonir” als
i les solidàries. Tots tres cossos d’antiavalots
varen prendre la zona mentre es feia una
assemblea per consensuar una decisió. Una
conclusió era unànime: “Ells tenen la raó de
la força i nosaltres la força de la raó”, per tant
la determinació de tornar a plantar les ten-
des era clara. Davant l’impediment físic de
posar-les sobre la gespa es varen col·locar
sobre el ciment (a poc més de 10 metres). 
Esquerdes al govern tripartit
Mentrestant, als passadissos del consistori
es veia perillar la imatge progressista amb

una tercera càrrega policial. Diversos regi-
dors d’ERC, IC i alguns del PSC no volien
assumir amb tots els mitjans de comunicació
al davant les conseqüències d’una nova
actuació violenta de les UPAS. No es tracta-
va d’una aplicació d’ordenances, -que sense
cap escrúpol s’apliquen contra immigrants,
okupes i poblats gitanos- es tractava de fer
discriminació positiva respecte els i les
solidàries amb el 0,7 per una qüestió pura-
ment electoralista. Davant les tendes nova-
ment plantades es trobaven diversos
responsables policials i polítics, entre els
que destaquen: Blas Alascio (gerent de Via
Pública), Montserrat Sànchez (gerent de Les
Corts, Àlex Montes (enviat per la regidora de
participació, Assumpta Escarp) i un delegat
de Joan Rangel, que no es va identificar. 
Passaven els minuts i finalment es va produir
una trucada des del consistori que va cambiar
el panorama: la majoria d’agents policials
varen marxar i alguns representants dels sec-
tors més progres del govern tripartit varen
aparèixer per l’acampada per mostrar l’altra
cara del govern: solidària, dialogant i com-

prensiva. L’ajuntament havia reconegut implí-
citament l’error i els falcons agressius del con-
sistori varen ser substituïts per les cares ama-
bles i tolerants. Ara carregar no interessava.
No importaven els decrets municipals ni res
del que s’havia dit fins aleshores. 
Tres dies d’activitats per la conscienciació
A partir de dimarts a la nit, l’acampada tot i
l’intens fred i vent, va poder seguir amb els
seus objectius sense impediments policials.
Es varen realitzar xerrades, passis de video i
actes musicals durant els tres dies d’activitats.
Des d’una taula plantada davant de les tendes
es repartien fulls informatius i s’explicaven els
motius de la protesta. Varen exigir l’aturada
de l’augment dels pressupostos militars, des-
tinar aquests diners al 0,7% i progressivament
al 3,5% (xifra actualitzada segons els últims es-
tudis), anular els crèdits FAD maquillats com
ajut a la cooperació, la condonació definitiva
del deute extern i crear una agència de con-
trol de les actuacions de les multinacionals
als països empobrits. La desacampada es va
fer el divendres 24 al migdia amb una planta-
da simbòlica de tendes sobre la gespa i amb
l’anunci d’una querella contra l’ajuntament
per la violència policial i el robatori de perti-
nences en l’actuació.  Contra-Infos 28/12/04

L’Església catòlica
posa en marxa un
atac reaccionari
contra el matrimoni
homosexual
ESTAT ESPANYOL.- L’Església catòlica ha enge-
gat una campanya que durà el lema
“Hombre y mujer los creó...”, destinada a
influir la opinió pública per a que es mostri
contrària a l’avant-projecte de llei aprovat
fa uns mesos, que permetria el matrimoni
homosexual. En aquesta campanya es dem-
ana que es prohibeixi el matrimoni entre
persones del mateix sexe perquè és “anti-
natural” i es tracta d’una “inclinació objecti-
vament desordenada”. Diferents col·lectius
que agrupen a gais, lesbianes, transexuals,
etc. han denunciat aquesta i altres actua-
cions de l’Església per ser clarament homò-
fobes i tractar-se d’un “atac clar a l’Estat
laïc”, fent així un nou pas “en l’odi contra la
diversitat i la pluralitat sexual”.

D’altra banda, un col·lectiu gai i lesbià ha
denunciat l’existència d’una web amb con-
tinguts clarament homòfobs i propostes de
caràcter violent. A la web s’hi pot trobar un
joc que consisteix en matar a trets d’escope-
ta persones despullades (suposadament
homosexuals) que s’amaguen rere els arbus-
tos en una àrea destinada a lligar. Si no acon-
segueix arribar a la seva fita, és sodomitzat.
Aquest col·lectiu estudia portar el cas al
defensor del poble.   Contra-Infos 28/12/04

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

L'Ajuntament cedeix en el seu pols 
de “tolerància zero” contra l’acampada
solidària a la Diagonal de Barcelona
El regidor Jordi Hereu, després d’haver ordenat dues càrregues violentes
de les UPAS, es justifica dient que està a les ordres de l’alcalde Joan Clos

Les tendes finalment es varen plantar en els seu tercer intent a l’avinguda Diagonal.

El Contra-Infos diu Adéu
REDACCIÓ.- Després d’unes jornades de debats que s’han allargat des del passat mes d’oc-
tubre, la redacció del Butlletí de Contra-Informació Setmanal Contra-Infos ha decidit aban-
donar la publicació en el número 350, que correspondrà al segon número del mes de març
de l’any vinent. Han estat diverses les raons que ens han portat a abandonar aquest pro-
jecteç: la manca de recursos, de distribució, de lectors... Hem intentat arribar, tots els i les
membres de la redacció, a una decisió consensuada sobre el nostre futur, però això no ha
estat possible doncs hi havia tendències no reconciliables. Així doncs, unes quantes per-
sones anirem al nou diari Diagonal de publicació a Madrid, altres han fet la proposta de
fusionar-se amb la redacció de L’Accent i altres hem decidit cercar la projecció profession-
al en els grans mitjans de premsa escrita. Només ens queda acomiadar-nos de tots i totes
les lectores que han estat amb nosaltres durant aquests més de 6 anys i mig, agrair-vos les
vostres col.laboracions i desitjar-vos el millor, i aprofitem per invitar-vos a la primera festa
d’acomiadament el proper dia 14 de gener a l’Espai Obert a les 21h. Fins ara!   

Assemblea Zitzània 28/12/04

Un pla urbanístic al
Guinardó amenaça

vàries cases okupades
GUINARDÓ.- El projecte del carrer Gran, un
bulevard que s’obrirà entre el carrer Carta-
gena i el Passeig Maragall, entorn al qual es
construiran aparcaments subterranis, edifi-
cis de luxe i una estació de la línia L9,
suposa una gran intervenció urbanística al
Guinardó. Està previst en la Modificació del
Pla Metropolitá aprobat l’any 1995 i el durà
a terme a través de Regesa. A causa d’això
es realitzaran properament nombroses ex-
propiacions i desallotjaments. A una de les
cases afectades, la Gatada, okupada desde
fa 7 anys, ha arribat fa poc una notificació
de compareixença al judici. El mateix pro-
jecte afecta a nombrosos espais okupats
que hi ha a la zona. Contra-Infos 28/12/04

TOLERÀNCIA ZERO A BARCELONA

La campanya
“okupa tú també”
avança a Sabadell  

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- El passat dilluns
27 de Desembre es va okupar una nova casa
a Sabadell al carrer Brufau que es dirà “El Tak
Majal” i es destinarà a vivenda per a divers-
es persones. L’immoble duia més de cinc
anys abandonat i està visiblement degradat.
Aproximadament un 15% de les vivendes de
Sabadell estan buides i aquest fet ha afavorit
l’augment desmesurat del preu de l’habi-
tatge. Aquesta nou immoble alliberat es
suma a les diverses okupacions que s’han
dut a terme a Sabadell en els darrers temps
dins la campanya “okupa tú també”, fomen-
tada per l’Assemblea d’Okupes de Sabadell. 

Contra-Infos 28/12/04

S’HA CELEBRAT EL JUDICI CONTRA KAN FRITANGA

Amenaces de desallotjament 
imminent a  Montgat i Menorca

MONTGAT/EL MARESME.- La casa queer de
Montgat, okupada el passat mes de setem-
bre està ja sota amenaça de desallotjament
imminent. La denúncia tramitada per un jut-
jat d’instrucció del penal ha prosperat molt
ràpidament i ja s’ha emès una ordre de desal-
lotjament cautelar amb data oberta. Tot i
que s’ha interposat un recurs, aquest fet no
atura el llançament de l’ordre.
LLUCALARI/MENORCA.- Llucalari, una antiga
caserna militar desafectada i okupada té
també una ordre de desallotjament oberta,

aprofitant l’època de l’any en què la caserna
està menys habitada. El jutge d’instrucció del
penal ha desestimat el recurs en què es dem-
anava que s’aturés el desallotjament preven-
tiu, és a dir, abans que es celebri el judici.
SANT ANDREU/BARCELONA.- El passat dilluns 13
de setembre es va celebrar el judici civil per
la llei hipotecària contra Can Fritanga, al qual
els dos acusats no van comparèixer donat
que se’ls demanava una fiança de 600 euros
per poder assistir al judici. Ara només queda
esperar la sentència. Contra-Infos 28/12/04

Assaltada una comissaria al centre d’Atenes
ATENES/GRÈCIA.- El 13 de desembre i durant tres dies seguits, inspectors (secretes) de la
comissaria del carrer M. Bodas, en ple centre d’Atenes, feien registres en domicilis d’immi-
grants afganesos a la recerca d’un compatriota seu que havia aconseguit escapar-se, del
palau de justícia. La persona escapada tenia pendent una causa per entrar il·legalment al
país. Els esmentats inspectors van aplicar als immigrants tots els nous mètodes d’interroga-
tori importats d’Abu Graib: pallisses, vexacions, amenaces etc., per poder treure’ls informa-
ció. Els torturadors, a més, treien fotos a les seves víctimes, amb porres a la boca etc...
La notícia s’ha fet bastant pública, a més hi va haver una concentració de protesta, davant
de la comissaria, convocada per grups de suport als immigrants.
El divendres 24 de desembre, unes 40-50 persones van assaltar a les 19:30 de la tarda l’es-
mentada comissaria, amb pedres, pals, còctels, etc, aconseguint causar bastants danys, als
vehicles de la policia, la garita, les finestres i en general la part exterior de la comissaria. La
gent, gairebé en el seu conjunt, va aconseguir sortir bé després de l’acció, tanmateix el barri
el va prendre ràpidament la policia, que va realitzar diverses retencions i identificacions als
voltants de la comissaria. En una distància no molt llunyana, un policia del grup Z, va detenir
a N. de 29 anys i requisà a la seva motxilla un mall. El company que també ha estat torturat,
té acusacions molt greus i passà a disposició judicial dimecres 29 de desembre.
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=303307 Contra-Infos 28/12/04

LLUITES CONTRA EL PATRIARCAT

CONTRA ELS ABUSOS DE PODER



Aquesta setmana després de l’onada de fred dels últims dies tornaran a pujar les temperatures. Hi haurà alguns núvols
encara durant el dimecres al matí, i ventades fortes del nordest. La resta de la setmana hi haurà ambient assoleïat. 
Les boires proliferaran a les planes de l’interior i les nits continuaran sent fredes amb temperatures properes als 5 graus.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 31 Dissabte 1 Diumenge 2 Dilluns 3 Dimarts 4

Invasió d’Irac:
la massacre continua

18.104 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

9.318 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

1515 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

(27 durant l’última setmana)

EL 31 DE DESEMBRE VOLEN DESALLOTJAR EL LOCAL HISTÒRIC DE GRÀCIA

Ens volen tancar La Violeta

DIVENDRES 31 DE DESEMBRE A PARTIR DE MITJANIT A HOSPITALET

Cap d’Any antirepressiu a l’Òpera
SUPORT ECONÒMIC ALS REPRESALIATS D’HOSPITALET I CORNELLÀ

NOU COMPTE CORRENT: 2100 0039 90 0106229903

DIVENDRES 31 DE DESEMBRE A LES 12H WAD-RAS, <M> BOGATELL L-4
17H A LA VERNEDA, <M> LA PAU,  20H A LA MODEL, <M> ENTENÇA

Marxes del Cap d’Any anticarcerari

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

MOLLET/VALLÈS OCCIDENTAL.- «El Pla Director
Urbanístic de Gallecs preveu urbanitzar 60
noves hectàrees i no garanteix la preservació
de l¹espai natural. Set entitats vallesanes
(ADENC, A.VV de Can Borrell, A.VV Santa
Rosa, Cànem, CiU Palau-solità i Plegamans,
ERC Santa Perpètua, Unió de Pagesos) vam
presentar el 20 de desembre al·legacions con-
juntes en el marc del tràmit d¹exposició al
públic del Pla Director Urbanístic de Gallecs
(PDU) presentat públicament el mes d¹octu-
bre. El motiu bàsic que ens porta a presentar
les al·legacions és la manca de garanties per a
la preservació de l¹espai natural i la previsió
de 60 noves Hectàrees urbanitzables. (...)
Considerem que el present PDU no és l’ins-
trument adequat a la finalitat de protecció de
l’espai natural de Gallecs i deixa la porta ober-
ta a nous creixements urbanístics. Dos motius
bàsics ens porten a fer aquesta afirmació: no
s’aclareix la classificació del sòl en l¹àmbit
central, que per tant ha de suposar-se de Sòl
Urbanitzable; el PDU deixa totalment oberta
la seva modificació en qualsevol moment per

motius d¹elecció d¹un model territorial difer-
ent o per circumstàncies de tipus econòmic o
demogràfic. (...) El PDU preveu l¹urbanització
de nous sectors, fet que creiem incompatible
amb la voluntat de protegir Gallecs. Els nous
sectors industrials de Can Banús II i Riera de
Caldes II suposen una agressió directa a l’espai
central de Gallecs. En aquest sentit, cal tenir
en compte que bona part dels valors naturals
de Gallecs vénen determinats pel seu tamany
i retallar-lo altra vegada comportaria un nou
empobriment de la seva riquesa biològica.
Així mateix, el nou sector que es preveu al
Castell de la Mogoda pot posar fi a la possi-
bilitat de mantenir un corredor natural entre
Gallecs i el riu Besós. El PDU preveu també la
consolidació i ampliació de la urbanització de
l¹Estany de Gallecs. La proposta de superfície
i sostre del present PDU pot suposar perme-
tre aproximàdament unes 80 edificacions.
Creiem que aquest fet no pot justificar-se per
cap motiu territorial i atempta contra els prin-
cipis del mateix PDU i de la llei d¹urbanisme.» 

Adenc 21/12/04

DISSABTE 8 DE GENER A LES 19H AL PASSEIG DE GRÀCIA 1, DAVANT RNE

Concentracions per Ràdio Bronka
DIMECRES 12 DE GENER A LES 9:30H DEL MATÍ A LA VIA LAIETANA 14 

Absolts dos educadors i tres
“seguretes” acusats de tor-
turar un menor de 16 anys a
un centre de justícia juvenil

MADRID.- El passat 3 de desembre, l’Audiència
Provincial de Madrid va acordar absoldre als
dos educadors i als tres vigilants de segure-
tat (de l’empresa SERIGUR) del centre d’in-
ternament Renasco, acusats dels delictes de
tortura, tracte degradant i lesions contra
Younes C., magrebí de 16 anys intern del cen-
tre. Els fets es remonten al 7 de juliol del
2002 quan els acusats van apallissar al
menor a la seva habitació provocant-li
“hematoma i tumefacció a l’ull esquerra”,
“erosió arrodonida a braç dret” i “erosió de
10 cm. a la regió cèrvic dorsal”, segons l’in-
forme del metge forense adscrit al TSJ de
Madrid. A la sentència, el tribunal considera
que la conducta dels acusats va ser la cor-
recta per la conducta agressiva i violenta del
menor, motivada segons el tribunal, pel con-
sum d’estupefaents; alhora, reconeix que
algun dels acusats es va excedir però els
absolt a tots justificant-se en les suposades
contradicions del testimoni del menor que
no permet determinar de quin dels imputats
es tracta. Al respecte, la Coordinadora de
Barrios de Madrid, personada com a
acusació popular al cas, denuncia tant la
dificultat amb la que es troben els menors
per a denunciar les situacions de tortures i
maltractaments que es donen als centres
com la poca credibilitat que les institucions
a les que arriben aquests casos els hi donen. 
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TERRASSA/VALLÉS OCCIDENTAL.- Aquest dijous 30
de desembre del 2004 Solidaritat Anti-re-
pressiva de Terrassa (S.A.T.) hem convocat una
concentració davant de l’ajuntament de Te-
rrassa a les 19:30 hores. Aquesta concentració
s’emmarca dintre de les mobilitzacions del
desembre de la campanya Absolució
Immediata!!! Què volen aquesta gent??? I la
intenció és denunciar el silenci que ha manti-
ngut l’ajuntament durant tot el procediment
judicial i la posterior condemna de presó
contra dos joves terrassencs pels delictes
“d’ultrage a espanya”, atemptat i desordres.
El dimarts de la setmana passada unes 30
persones van tallar el tràfic de la rambla i
portal de sant Roc al centre de Terrassa cap
a quarts de vuit, en hora de màxima afluèn-
cia de trànsit. Va durar uns 20 minuts en els
quals es van desplegar dues pancartes que
demanaven l’absolució dels companys con-
demnats i es van repartir els manifestos de

la campanya a la gent del carrer. El dijous
passat a les 18:00 hores es va realitzar una
roda de premsa a les portes de l’ajuntament
de terrassa a càrrec d’una portaveu de S.A.T
i un dels joves condemnats on es van donar
a conèixer el tribunal i els magistrats que
resoldran el recurs presentat contra la sen-
tència condemnatòria. Serà la Secció
Segona de l’Audiència Provincial de Bar-
celona, i el tribunal el formaran: el presi-
dent, Pedro Martín Garcia; els dos magis-
trats, Javier Arzúa Arrugaeta i José-Carlos
Iglesias Martín; i la magistrada Maria José
Magaldi Paternostro. També es van donar a
conèixer el nombre de firmes aconseguides
en aquesta primera tanda de recollida que
ha durat dos mesos. En total han estat unes
1300. Ara comença una segona tanda i
esperem recollir-ne moltes més.

Solidaritat Anti-repressiva 
de Terrassa 28/12/04

EL PLA PREVEU URBANITZAR 60 NOVES HECTÀREES

Entitats vallesanes presenten
al·legacions contra el Pla Director
Urbanístic de la zona de Gallecs

DENÚNCIA DE LA LLEI DEL MENOR REPRESSIÓ

Concentració a Terrassa per l’absolució
de dos joves acusats d’ultratge a Espanya

GENOVA/ITÀLIA.- Uns quants agents de la poli-
cia italiana que van actuar contra manifes-
tants antiglobalització a Gènova (Itàlia) el
2001 hauran d’anar a judici, acusats d’agredir
els manifestants antiglobalització refugiats a
l’escola Díaz durant les protestes de la
cimera del G-8 a Gènova l’any 2001. Aquells

dies, 15.000 carrabiners van blindar la ciutat
i van reprimir amb duresa els manifestants
que protestaven. Arran d’aquesta repressió,
va morir el jove militant antiglobalització
Carlo Giuliani, que va ser víctima d’un tret
disparat per la policia. Tot i els dubtes que va
aixecar la versió oficial de l’incident, el jutge

va absoldre el membre de la policia militar-
itzada autor del tret, en considerar que va
actuar en legítima defensa. 
A més, centenars de manifestants van
quedar ferits per la violència policial. Els
militants antiglobalització que es refugiaven
a l’escola Díaz van acusar la policia d’atacar-
los i de torturar-los quan van estar detin-
guts. Avui, la jutge Daniela Faraggi ha confir-
mat que vint-i-vuit policies hauran d’anar a
judici el proper 6 d’abril, acusats de violèn-
cia contra els manifestats de l’escola Díaz.
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Judici a 28 policies que van agredir els antiglobalització a Gènova
ELS FETS DE LA CIMERA DEL G8 A GÈNOVA

Condemnen a un
guàrdia civil que va
colpejar a un veí a

Valle Gran Rey
LA GOMERA/TENERIFE.- El caporal primer de la
Guardia Civil Juan Ignacio V.F. va ser con-
demnat a una pena de 6 dies de localització
permanent i a pagar una indemnització de
240 euros a la seva víctima, a la que va
propinar un cop de puny quan es trobava en
el Cafè Ètnic de Valle Gran Rey, a La Go-
mera. Els fets van succeir el passat dia 17,
quan la víctima va patir l’agressió per part
de l’agent que li va ocasionar una contusió
amb un hematoma a la parpella inferior es-
querra que va trigar vuit dies a sanar i va re-
querir assistència facultativa. La víctima,
identificada com P.B.A., va comptar amb la
presència d’un testimoni que va corroborar
la versió de l’agredit.Contra-Infos 21/12/04


