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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

Les trenta primeres immobiliàries van facturar 9.400 milions d’euros el 2004, fet que suposa un increment del 20% respecte al 2003, segons l’informe difós avui per la firma d’anàlisi sectorial i estratègica DBK. Es consolida el dret a l’habitatge com a un negoci rodó.

IMPUNITAT POLICIAL DELS ESQUADRONS DE LES UPAS NO A LA LLEI D’ESTRANGERIA

Xarxa de punts
d’informació i
assessorament

per a immigrants
BARCELONA.- Des dels col·lectius que denun-
cien les lleis d’estrangeria i defensen els
drets dels sense papers s’està organitzant
una xarxa de punts d’informació a Barcelona
per als i les immigrants, un assessorament
que no troben als punts oficials designats
per l’administració a les seus de CCOO, UGT
i Càritas. De fet aquests punts oficials no
donen pràcticament informació i estan
pensats per ajudar a l’administració només
durant el nou procés de regularització i no
pas com a eina d’ajut als i les sense papers.
Orientació i informació sobre regular-
ització, contractes de treball, etc... i sobre-
tot atenció davant de situacions que a vega-
des per la seva complexitat i dificultat des-
borden als i les que acaben d’arribar i s’en-
fronten a un panorama de persecució poli-
cial i en molts casos xenofòbia. 
-AQUESTS PUNTS D’INFORMACIÓ SÓN:
Dilluns
Espai Obert, c/Blasco de Garay 2 
(metro Poble Sec L-3) De 18 a 21h
Dimarts
Esglèsia Sant Agustí, c/Hospital 49 
(metro Liceu L-3) De 11:30h a 14:30h
Recursos Animació Intercultural, 
c/Carders 12 (<M> Jaume I  L-4) De 18h a 20h
Dimecres
Recursos Animació Intercultural, 
c/Carders 12 (<M> Jaume I  L-4) De 18h a 20h
Dijous
Centre Social de Sants, c/Olzinelles 30 
(metro Plaça de Sants L-5) De 18h a 20:30h
Forat de la Vergonya, c/Metges 16 bis
(metro Arc de Triomf L-1) De 19h a 21h
Divendres
Esglèsia Sant Agustí, c/Hospital 49 
(metro Liceu L-3) De 11:30h a 14:30h
Properament es crearan nous punts dels
que ja us informarem.  Contra-Infos 1/2/05Cartell de denúncia de les actuacions del cos UPAS de la guàrdia urbana de Barcelona.

VILA DE GRÀCIA.- El passat divendres l’advocat
dels tres joves detinguts la matinada del 8
de gener a Gràcia va presentar als jutjats de
Barcelona una denúncia contra la guàrdia
urbana per 5 delictes de lesions, amenaces,
detenció il·legal, contra la integritat moral i
els drets individuals. Els fets es remunten a
aquella nit, quan després de ser detinguts i
traslladats a la comissaria de la guàrdia
urbana a l’Estació del Nord, els joves varen
patir pallisses i tortures per part dels agents
dels esquadrons de les UPAS (antiavalots de
la guàrdia urbana). Diversos testimonis i
informes mèdics de l’Hospital del Mar rati-
fiquen les declaracions dels tres nois. A la
denúncia també s’hi inclouen diverses
fotografies de les marques i hematomes a la
cara i el cos dels agredits. Recordem que de
moment l’ajuntament de Barcelona i cap
dels seus grups municipals de l’equip de gov-

ern (PSC, ERC i IC) no ha obert cap investi-
gació al voltant d’aquests greus fets, tot i
que va ser demanada per part del districte
de Gràcia i la seva consellera de drets civils. 
Denuncia davant dels Síndics
La mateixa denúncia, però en forma de queixa
ha estat presentada davant la Sindicatura de
Greuges de Catalunya presidida per Rafael Ri-
bó i en breu es presentarà a la Síndica de
Greuges de Barcelona Pilar Malla. Davant d’a-
questa situació les entitats gracienques que
donen suport als joves han convocat un acte
públic en forma de dinar popular el proper 12
de febrer, a les 14h a la plaça del Diamant, sota
el lema “Botifarrem als UPAS”. Segueixen dem-
anant la dissolució dels esquadrons de les
UPAS, la inhabilitació dels agents implicats a
la brutal pallissa i la dimissió dels respons-
ables polítics que es neguin a esclarir els fets. 

Contra-Infos + Tresdegracia.net 1/2/05

ES CONVOCA EL DIA 12 UNA BOTIFARRADA A LES UPAS A LA PLAÇA DEL DIAMANT

Denúncia contra la guàrdia urbana per 
l’apallissament de 3 joves de Gràcia

ELS FETS DE LA CIMERA DEL G-8 A EVIAN

GINEBRA/SUÏSSA.- L’acció en el Pont d’Aubon-
ne durant les protestes contra G8 en què
dos activistes, Martin Shaw i Gesine Wenzel,
quasi perderen la vida, ha entrat en una nova
fase. La Cort Suprema suïssa ha acceptat
l’apel·lació que els activistes interposaren i
ha rebutjat la decisió del jutge que havia dic-
taminat que la policia no havia de ser duta a
judici. L’argument utilitzat era que l’incident
fou provocat per la pròpia temeritat dels
activistes. El Tribunal de l’Acusació del
Cantó Vaud, ha anunciat que la investigació

ja ha produït evidències suficients per justi-
ficar que els policies Michale Deiss (el qui
tallà la corda) i Claude Poget (el policia amb
més alt rang que hi havia al pont) siguin envi-
ats a judici sota l’acusació de lleus i greus
danys físics amb negligència. En Martin ha
afirmat estar content de la decisió, però
amb dubtes seriosos sobre si el sistema judi-
cial vol arribar a la veritat. Segons Martin «la
policia parteix de l’assumpció de que no es
donaren ordres, tot i que les trucades de
telèfon entre Poget i Christian Flueli, l’oficial

del Centre de Control, mai s’han examinat.
Aquest és un pas obvi que hem reclamat des
del mateix moment de l’incident.» Cal dir
que Martin i Gesine, que sofriren lesions
físiques i emocionals greus, no han rebut cap
tipus d’indemnització, contràriament a tots
els comerços que patiren danys a les
façanes. «Això demostra com l’Estat pro-
tegeix la propietat per sobre les persones»
han afirmat ambdós activistes. Més informa-
ció a: www.aubonnebridge.net. 

Grup de suport + Contra-Infos 1/2/05

PER NEGLIGÈNCIES AMB DANYS FÍSICS ALS DOS ACTIVISTES QUE ES VAREN PENJAR A UN PONT

La policia anirà a judici pels fets d’Aubonne

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

BARCELONA.- La reunió que ha iniciat el punt
de partida de la Xarxa d’Educació Lliure ha
estat l’1 de febrer a l’Infoespai. La convo-
catòria ha sortit partint d’aquestes premiss-
es: «Som moltes les persones que no enten-
em el model d’educació dominant. No
entenem els exàmens, els premis i càstigs, els
grups per edats, els deures, els savis, les rela-
cions d’autoritat, l’homogeneïtzació, els lli-
bres de text, els currículum preestablerts, el
concepte de cultura, i tantes i tantes pràc-
tiques del model industrial d’escola. Davant
d’aquesta situació diversos col·lectius inten-
tem portar endavant projectes d’educació
alternatius. Les dificultats són variades: prob-
lemes d’espais, de finançament, d’organ-
ització, d’aprofundiment pedagògic, d’al·le-
galitat, etc. L’objectiu d’aquestes jornades -
que serien cap al 19-27 de març- seria con-
struir una xarxa de confluència de les per-
sones, col·lectius i grups interessats en l’edu-
cació lliure per tal de recolzar-se mútuament

i així donar resposta als reptes dels diferents
projectes i alhora visibilitzar noves formes
d’implicació i organització horitzontal
per/en l’educació lliure. Així doncs, la volun-
tat d’aquesta trobada és l’emergència d’un
espai de reflexió i sobretot d’interaccions en
l’educació lliure. Al mateix temps voldríem
evitar caure en l’especialització o la rutina
d’aquests tipus de trobades on hi ha una so-
breproducció de pensament i discursos que,
un cop acabats, no generen cap tipus d’artic-
ulacions col·lectives eficients. Conseqüent-
ment, volem abordar l’educació des d’una
perspectiva holística, perquè la relació
educativa abasta totes les dimensions de la
persona: la salut, les relacions afectives, la

construcció social, l’alimentació, l’espai, l’e-
conomia etc. I proposem fer-ho des de les
diferents possibilitats expressives de les per-
sones, amb presentacions de projectes,
taules de debats, tallers d’alimentació, de
salut, de jocs, intercal·lant l’acció i la reflexió
en el procés de construcció col·lectiva. Per a
tractar aquests temes així com l’elaboració
d’un calendari de treball hem convocat una
reunió pel proper dimarts 1 de febrer a les 20
hores  a l’Infoespai i a partir d’aquí, contin-
uarem reunint-nos cada dimarts al mateix
espai i a la mateixa hora. Si voleu mes infor-
mació podeu enviar un correu electrònic a la
següent direcció; jornades_xell@yahoo.es Us
hi esperem!»         XELL + Contra-Infos 1/2/05

CONVOQUEN UNES JORNADES DURANT LA SEGONA QUINZENA DE MARÇ I REALITZEN UN TALLER AL FÒRUM SOCIAL D’EDUCACIÓ

Neix la XELL, la Xarxa d’Educació Lliure amb la intenció 
d’aglutinar diverses experiències educatives alternatives

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL
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CIUTAT VELLA/BARCELONA.- L’Oficina per l’Oku-
pació, inaugurada el passat 19 de desembre,
vol ser una eina política i tècnica, que difongui
i faciliti aquesta pràctica, que s’enriqueixi d’el-
la, i que fomenti el suport mutu. Per a això
s’han creat quatre comissions, que a partir del
Dijous 10 de febrer començaran a funcionar
en un espai, que ha de ser un lloc per a l’inter-
canvi d’informació, experiències i necessitats.
-La comissió legal reunirà la informació (casos,
sentències, advocats...) i el suport necessari,
perquè es defensi de la manera mes efectiva,
de les diferents maneres de repressió, des de
les actuacions policials al procés judicial.
-La comissió de documentació i història, per
rebre i organitzar tota la informació sobre
centres socials, cases, debats, processos...
que permetin tenir un accés directe i senzill
a la informació, de manera que el coneixe-
ment, l’opinió i l’elaboració de la nostra

història estigui a les nostres mans.
-La comissió d’urbanisme i mobbing, que in-
vestigarà les diferents formes d’agressió d’ins-
titucions, immobiliàries, empreses... coneixent
i participant en la mesura de les seves possi-
bilitats en els conflictes i les resistències.
-La comissió de comunicació i difusió, que
en una relació estreta amb la comissió d’ur-
banisme i mobbing, tractarà de generar
materials i formes d’actuar i comunicar, que
permetin intervenir en la realitat, des de les
reflexions i les necessitats del moviment
d’okupación, i des de la participació en els
conflictes i les resistències.
L’Oficina per l’Okupació obre les seves portes.
A partir del Dijous 10, en el Ciber Forat del
c/Metges 18. Horari de l’Oficina per l’Okupa-
ció: Dijous de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
amb esmorzars i kafeta oberta. 

Oficina per l’Okupació 1/2/05

«La Tele» d’Okupem
les Ones ja emet en
període de proves 

BARCELONA.- L’Assemblea per la comunicació
social (Okupem les ones) ha començat  l’e-
missió de la primera programació en proves
de televisió (LaTele, canal 52). De moment
l’abast es limita principalment a l’àrea del
barri de Gràcia, degut a les limitacions de
potència de l’equip, però ja podeu anar
provant de sintonitzar els vostres televisors
al canal 52 de la UHF (després del canal
plus). Ara es volen fer les comprovacions de
l’abast i la qualitat de recepció de l’emissió.
Si rebeu l’emissió, escriviu a latele@movi-
ments.net, per tal d’anar fent el mapa dels
llocs de Barcelona on es rep i la qualitat de
la senyal. La següent fase serà tirar endavant
una primera programació, per la qual seran
necessàries les aportacions dels moviments
socials. LaTele és part de l’Assemblea per la
comunicació social (de moment, amb 138
col·lectius), i vol trencar amb la divisió entre
producció i consum en els mitjans de comu-
nicació; per tant, totes les propostes i
aportacions són no només benvingudes sinó
necessàries per tal de tirar endavant la
primera programació. La filosofia de l’ACS és
que el propis moviments socials produeixin,
programin i gestionin LaTele assembleària-
ment. Per contactar amb nosaltres: mit-
janspropis@moviments.net (per adhesions a
l’ACS). latele@moviments.net (per contactar
amb el grup de televisió i per fer arribar si es
pot sintonitzar).     Okupem les ones 1/2/05

BADAL/VILA DE SANTS.- «El passat 26/01/05
un grup de deu o quinze paletes van assaltar
Finkas el Patadón acompanyats dels advo-
cats de la propietària, amb una excavadora
esperant a la porta. Quan vam sortir les tres
persones que hi érem, comprovàrem que ja
havien entrat a una de les 10 cases per robar
les nostres pertinences i ja intentaven
enderrocar. Els mateixos advocats van trucar
els mossos i van ser aquests mateixos que els
van fer desistir de com estaven actuant. La
propietària ha de saber que això no pot
quedar així: és la quarta vegada que ens
intenta desallotjar violentament portant

paletes a tapiar i enderrocar sostres.
L’importa una merda que ens quedem al car-
rer en ple hivern, que ens quedem sense el
mercat gratis que portem fent des de fa un
mes i mig, sense el projecte d’hort veïnal, el
de pista de petanca, el de biblioteca pública,
el mercat d’artesania i distribuïdores anti-
comercials. El veïnat es va solidaritzar tru-
cant a Onda Rambla i explicant en directe
què estava passant (...). 
Aquella mateixa nit una patrulla de policia
nacional ens va citar per declarar quan
abans fos possible a la comissaria de Sants.» 

Fincas el Patadón 1/2/05

EL PRAT DE LLOBREGAT/BAIX LLOBREGAT.- “El pas-
sat dissabte 29 de gener, una vintena de
joves van okupar l’antiga escola de la
Paperera al c/Nicolás Urgoiti del Prat de
Llobregat. La intenció dels okupants és obrir
un espai per tothom que vulgui realitzar
activitats i tallers. (...) Des de l’any 1983
l’escola havia quedat en desús i s’utilitzava
com a magatzem de la factoria, deteriorant-
se i fent-se malbé un espai amb moltíssimes
possibilitats. La fàbrica de la Paperera va
tapiar l’any passat bona part de les portes i
finestres de l’antiga escola en previsió de
possibles okupacions. El mateix dissabte en
què es va okupar,  un encarregat de la fàbri-
ca va personar-se amb nombrosos policies
per fer la denúncia de l’okupació. 
Actualment la fàbrica de la Paperera va ven-
dre els seus terrenys de 96.000 metres
quadrats a la immobiliària Espais promocions
immobiliàries S.L per 80 milions d’euros amb
el recolzament de Banesto. 287 treballadors
aniran al carrer a principis del 2007 com a
conseqüència d’aquesta operació especulati-
va que suposarà el tancament de la fàbrica.
(...)La zona afectada per aquests tancaments i
acomiadaments massius es troben al mig del
que serà la futura estació de l’AVE (la qual ha
estat molt exigida per l’alcalde Tejedor d’IC) i
de la construcció de la futura zona del Prat-
Nord, ideal per la rapinya dels especuladors
a uns terrenys a cinc minuts en cotxe de
Barcelona. L’especulació no només ens fa

impossible accedir a vivendes sinó que també
ens roba els llocs de treball i afecta a cente-
nars de treballadors i famílies. Mira també:
http://kasalprat.org”

Nous okupants 30/01/05

L’estratègia de 
“La sargantana”

salva Ruïna Amàlia
EL RAVAL/BARCELONA.- “Fa prop de 4 mesos
s’okupà un edifici al carrer Reina Amàlia
núm. 11 bis amb la intenció de convertir-lo
en vivenda. Al cap d’un mes arribà una noti-
ficació d’ordre de desallotjament per un
dels pisos de l’edifici amb data del 31 de
gener. Davant la sorpresa de rebre la notifi-
cació d’un llançament en tant breu temps, la
comissió legal de l’oficina per l’okupació va
investigar i va saber que es tractava d’un
llançament per una demanda efectuada per
la propietat l’any ‘01 per cancel·lar els con-
tractes d’arrendament que tenien els últims
llogaters de l’immoble, però que ara afec-
taria a qui es trobés a l’immoble. L’ordre de
llançament era efectiva pels baixos del núm.
11 i el pis 1r. 1a. del núm. 11 bis. Els agents judi-
cials han trobat els baixos tapiats i el pis
okupat buit per a l’ocasió, sortosament s’han
negat a cedir a la insistent pressió per part
de l’advocat dels propietaris especuladors
de desallotjar també els baixos de l’11 bis on
encara hi resta una gent amb un magatzem
de fustes, han donat part de l’actuació i han
recollit la queixa de la part demandant de
que el llançament ha estat incomplet en el
cas dels baixos de l’11 bis. Un cop han marxat
els voltors, la sargantana ha pogut recuperar
la seva cua perduda i celebrar la reokupació
del pis.”                          Ruïna Amàlia 1/2/05

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALSPRESOS I PRESES EN LLUITA

L’Oficina per l’Okupació obre les portes

Façana de l’antiga escola abandonada i ara
okupada al centre d’El Prat de Llobregat.

Nova okupació d’una escola a El Prat

4rt assalt mafiós a Finkas el Patadón

5 DE MARÇ DES DE GRÀCIA I TERRASSA, RESERVES A: INFO@TRESDEGRACIA.NET

Autobusos a la manifestació del CSO Seco

DES DE LA PRESÓ DE SOTO DEL REAL

Trasllat a Alacant
del pres polític
Diego Sánchez  

ALACANT.- El pres polític català Diego Sánchez
va ser traslladat des de la presó de Soto del
Real (Madrid) al centre penitenciari d’Alacant
la passada setmana. Divendres 28 de gener, el
veí de Barcelona va sortir de Soto del Real
fins la presó de Navalcarnero a Madrid, on va
passar la nit; l’endemà va ser traslladat a la
presó d’Alacant, on actualment està al mòdul
d’ingressos. En Diego no va poder informar la
seva família del trasllat fins a arribar a la
presó alacantina.                       Rescat 1/2/05

MANRESA/EL BAGES.- A mitjans de l’any 2000 es
va obrir a Manresa la discoteca Pont Aeri. Amb
la seva obertura van començar a haver-hi greus
incidents durant el trajecte Barcelona-Manresa
en l’últim tren dels dissabtes a la nit, amb
agressions i actituds xenòfobes per part de
joves amb estètica nazi. Arrel d’aquests inci-
dents, a Manresa es va constituir la Plataforma
Antifeixista la qual va denunciar públicament
aquests fets als mitjans de comunicació locals
i comarcals. A més a més, des de la Plataforma
es va escriure un manifest en el qual es dem-
anava el tancament de la discoteca. Moltes
entitats, partits polítics i col·lectius de
Manresa van signar-lo. L’equip de govern de
l’Ajuntament es va comprometre a fer tancar la
discoteca; tot i que el què motivava el tanca-
ment era l’incompliment de la legalitat admin-
istrativa. Amb la clausura de la discoteca es

tancava un trist episodi caracteritzat per la vio-
lència. Mesos després del tancament, 7 per-
sones van ser denunciades per la discoteca
Pont Aeri i acusades d’un delicte continuat
d’injúries i calúmnies amb publicitat. D’aques-
tes 7 persones, hi ha 3 persones del diari Regió
7, 2 persones de la revista El Pou de la Gallina i
2 persones més de la Plataforma Antifeixista.
Després que la jutgessa els prengués decla-
ració, aquesta va decidir tirar endavant amb el
procés. Els advocats van presentar un recurs
davant el Jutjat Penal 3 de Manresa el qual va
ser desestimat i després; un recurs d’apel·lació
davant l’Audiència Provincial de Barcelona, el
qual també va ser desestimat. El judici se cele-
brarà a Manresa durant els dies 2 i 3 de febrer.
Els acusats i acusades afrontaran una petició
de l’acusació de 2 anys de presó i un milió d’eu-
ros d’indemnització.            Contra-Infos 1/2/05

L’exdirector de Quatre Camins declara com a
imputat en el cas de maltractaments i tortures

GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL.- El passat 28 de
gener, Diego Enríquez, exdirector de Quatre
Camins, va seure a la banqueta dels acusats
en relació als casos de maltractaments i tor-
tures del passat abril durant el motí a la
presó. L’exdirector va declarar que no tenia
coneixement sobre les agressions i maltrac-
taments als presos durant els trasllats poste-

riors al motí, tot i que va rebre informes de
lesions d’alguns interns traslladats. Alhora
també va afirmar que els funcionaris que es
trobaven en aquell moment a la presó, van
negar qualsevol tipus d’agressions o excessos
de força. Durant la mateixa setmana també
van declarar presos que van ser víctimes de
maltractaments.             Contra-Infos 1/2/05

Intimidació a les visites a
presos polítics catalans
SARAGOSSA.- El passat diumenge 23 de gener
dos joves barcelonins van ser aturats i escor-
collats per agents de la guàrdia civil quan
viatjaven a Soto del Real (Madrid) per visitar
el pres polític català Diego Sánchez, veí
també de Barcelona. Quan els dos joves tran-
sitaven amb el seu cotxe a l’alçada de
Saragossa, dos agents motoritzats de la
Guàrdia Civil els van fer desviar del seu
recorregut per portar-los cap a un replà on
els esperava un «control antiterrorista» amb
una dotzena d’agents armats amb metral-
letes. Agents del cos armat espanyol van es-
corcollar el cotxe i el paquet del pres polític,
i els dos joves van poder continuar el viatge,
després de que un dels agents els recordés
que estaven a «Espanya». Rescat 1/2/05

ANTIFEIXISME

Judici a diverses entitats per haver denunciat la 
violència feixista entorn la discoteca Pont Aeri



Sembla que després de 3 mesos d’intensa sequera arriba una setmana de força pluja. Una baixa pressió a la zona del golf
de Cadis enviarà vents humits de Llevant i Xaloc a partir de divendres al vespre, i sembla que a partir de la nit de dissabte
començaran a extendre’s les pluges que podran seguir diumenge i dilluns. Temperatures estables amb sensació de fred. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 Dissabte 5 Diumenge 6 Dilluns 7 Dimarts 8

Invasió d’Irac:
la massacre continua

18.814 
CIVILS IRAQUIANS ASSASSINATS DES DEL 20 DE MARÇ

9.754 
MILITARS DE LA COALICIÓ INVASORA FERITS

1629 
SOLDATS DE LA COALICIÓ INVASORA MORTS

(62 durant l’última setmana)

DIVENDRES 4 DE FEBRER A LES 18H DAVANT L’AJUNTAMENT DE SANT BOI

Concentració suport encausats Ateneu
CONTRAINFORMACIÓ D’ACTIVITATS I COL·LECTIUS A TERRES DE PONENT

Nova web de Les Trinxeres www.alestrinx.tk

ANTIINSTITUCIONAL

DIVENDRES 4 DE FEBRER A LES 20H A PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Massa Crítica amb Bicicarnaval

CHIAPAS/MÈXIC. - La setmana passada es va
realitzar una manifestació al “Zocalo” de
Mèxic DF per protestar contra la repressió i
persecució de la comunitat magonista de
Santigo Xanica, a l’estat de Oaxaca. 
Diferents col·lectius de suport com el
Comité de Defensa Indígena de Satiago
Xanica o l’Aliança Magonista Zapatista con-
vocaven a aquest acte per fer sentir la seva
veu davant de la difícil situació que estan
patint els seus companys de Xanica, ja que
l’estat de setge que el govern de Oaxaca ha
imposat a la comunitat magonista de
Santiago Xanica, està arribant a nivells de
tensió bastant preocupants, ja que les i els
indígenes que es troben refugiats al local de
l’organització no poden sortir a comprar ali-
ments, ja que estan ame-
naçats i amenaçades per la
policia judicial i la policia de
l’estat de Oaxaca, que tenen
en el seu poder armes de foc,
els policies es troben apos-
tats als voltants del local de
l’organització. Els companys i
companyes, són mes de 100,
on es troben refugiats nenes,
nens, ancianes, ancians que
temen per la seva vida.
Temen un altre Acteal al seu
poble. El seu delicte defensar
els usos i costums trepitjats
per un candidat imposat pels
quatre partits PRI, PAN,PRD i
PVE, de la “partidocràcia”
mexicana. D’altra banda,
després de la incursió de la
policia judicial i de la de
l’Estat, van resultar ferits de

bala tres companys, un d’ells de gravetat, els
quals es troben en un hospital de la ciutat
de Oaxaca i estan en qualitat de detinguts,
és a dir presos. També hem pogut saber que
un comando armat va executar la tarda de
dissabte 22, en els límits de Chiapas i
Tabasco, a sis persones, entre elles un menor
d’edat, segons va informar el secretari de l’a-
gent del Ministeri Públic del municipi chia-
paneco d’Ostoacan, Ricardo Ovilla Jiménez.
El funcionari va explicar que pel que sembla
10 homes amb el rostre cobert amb pas-
samuntanyes, que transitaven en una
camioneta, van interceptar el vehicle en el
qual viatjaven els sis assassinats i els van
escometre amb armes de foc. 

Contra-Infos 25/1/05

DIJOUS 3 DE FEBRER A LES 23H A PASSEIG DE GRÀCIA 90 DE BARCELONA

Inici campanya No Constitució Europea
DISSABTE 5 DE FEBRER 16:30H A PLAÇA COMERÇ DE SANT ANDREU

Carnaval Harmònix per les Casernes

DIVENDRES 4 DE FEBRER A LES 20:30H A LA TORNA, C/SANT PERE MÀRTIR 37

Cercatasques amb “l’Eix del Mal” a Gràcia 

El fiscal demana 
l’absolució dels
encausats per 
protestar contra 
el Pla Caufec
BARCELONA.- Dimecres 26 de gener es va cel-
ebrar el judici contra els detinguts per
protestar contra el Pla Caufec d’Esplugues.
Les flagrants contradiccions dels mossos
d’esquadra van arribar a desesperar el propi
fiscal que finalment va demanar l’absolució
dels dos joves encausats. «La repressió poli-
cial-judicial no ens aturarà, aturarem el Pla
Caufec, estigues atent/a a les mobilitza-
cions.» Més info: www.noalplacaufec.net. 

Contra-Infos 1/2/05

RETIRATS ELS CARTELLS DE CARNESTOLTES A VALLS I REUS

La Inquisició torna al Camp de Tarragona
Concentració pel 66è

aniversari de l’entrada
de tropes feixistes

GRAMENET DEL BESÒS/BARCELONÈS.- Per segon
any consecutiu la Comissió 27 de gener,
integrada per diverses entitats, organitza-
cions, veïns i veïnes, va organitzar unes jor-
nades antifeixistes degut a l’entrada fa 66
anys de les tropes franquistes a la ciutat, el
dia 27 de gener. Les jornades, englobaven
actes el 23, el 27 i el 29 amb les II Jornades
Antifeixistes. Finalment les jornades pre-
vistes pel dissabte 29, s’hagueren d’anul·lar
degut a les traves interposades per part de
l’ajuntament, tot i que sens dubte, convo-
caran nova data. Un participant de la con-
centració del 27 que es va iniciar a la Plaça de
la Vila, ens ha narrat el transcurs d’aquesta:
«La concentració del 27 va ser tot un èxit,
segons la comissió. Van assistir-hi unes 150
persones. I aquest any a l’acte es va fer un
homenatge als membres de la UJA (Unión de
jóvenes antifascistas) de Gramenet del Besòs
1939. Estava previst la presència d’un membre
de la UJA, però com a conseqüència del fred
i la seva avançada edat, no va poder estar
amb nosaltres. Es va llegir el manifest de la
UJA, i un membre de la comissió 27 de gener,
va fer una intervenció recordant el feixisme
actual. Més tard, es va fer un minut de silen-
ci recordant a totes les víctimes del feixisme
i en especial al company Roger. La concen-
tració va sortir de la plaça per fer una gran
pintada: “Antifeixistes sempre”.» 
Comissió 27 de gener + Contra-Infos 1/2/05

Concentració per la música lliure al carrer
CIUTAT VELLA/BARCELONA.- El passat dissabte 29 de gener, més de 200 persones es van con-
centrar a la plaça de la Catedral per protestar contra la nova normativa de l’ajuntament, que
vol limitar els espais i els horaris per poder tocar al carrer. En alguns casos també es vol lim-
itar el tipus d’instrument que es toca. La concentració va ser amenitzada per un grup de tim-
balers de Ciutat Vella.                                                                                Contra-Infos 1/2/05

ESTÀ CONDEMNAT A QUATRE ANYS

El ple d’Igualada apro-
va una moció a favor
de l’indult pel veí
encausat el 12-O de 99
IGUALADA/ANOIA.- El passat dimarts 25 de
gener es va celebrar el primer ple de l’any
de l’Ajuntament d’Igualada on es va apro-
var una moció a favor de l’indult del veí
d’Igualada encausat pels fets del 12 d’oc-
tubre de 1999 al barri de Sants, i sentenci-
at a 4 anys de presó i penes multa. Així
mateix el consistori també demanava l’in-
dult pels 16 companys més sentenciats a
sufragar una pena multa de 1.800 euros o
l’ingrés a presó durant sis mesos. 

Contra-Infos 1/2/05

VALLS I REUS/CAMPS DE TARRAGONa.- Tradicio-
nalment el carnestoltes era l’única vegada a
l’any on el poder tolerava als ciutadans criticar
i fer escarni dels que, durant tot l’any, els
oprimien; el poder, el capital i l’església.
Aquest any, a Reus, la insultant presència del
mantell de la verge de Misericòrdia enmig
d’altres disfresses en el cartell, ha fet desper-
tar a les mòmies catòliques i ha fet que les
forces polítiques l’hagin retirat de circulació.
Si això sembla anacrònic, el rector de l’església
de la mare de Déu del Lladó, de Valls, ho ha
superat. Durant dos dies consecutius ha cre-
mat, davant els seus feligresos, la pàgina del
diari on sortia reproduït el cartell de
Carnestoltes. Els heretges van tenir la gosadia
de reproduir el Sant Sopar substituint la cara
de Jesús per la d’un dimoni, col·locant al seu
costat un parell de regidors de l’Ajuntament.
Actualment el tema està en procés judicial, el
Ministeri Fiscal ha començat les diligències

contra els organitzadors  i creadors del cartell.
Els encausats són les persones que van pre-
sentar en societat el cartell i programa de
festes d’enguany. Un membre de la Turba, un
membre de l’UAF (Unió Anelles de la flama) i
dos regidors de l’Ajuntament, la de cultura i el
de promoció econòmica. La presència d’aque-
sts dos darrers era perquè l’Ajuntament havia
participat econòmicament en l’organització
de l’esdeveniment. Dilluns, 31 de gener, tots
ells, van haver de declarar davant la fiscalia de
Valls. Tots menys un; el Regidor de Promoció
econòmica, que casualment és de CiU (com
l’alcaldessa) i no ha estat cridat a declarar. El
cartell, que ha estat retirat per ordre judicial,
ha estat substituït per un cartell amb l’estètica
dels anys 40, tot escrit en castellà i amb el
nom dels carrers i places que la ciutat tenia a
l’època franquista. A sota han posat, com a
Reus, la màscara de la llibertat d’expressió. 

Contra-Infos Alt Camp 1/2/05

ANTIMILITARISME DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

ELS FETS DEL 12 OCTUBRE

LLUITES D’ARREU

Comunitat magonista assetjada 
pels cossos policials mexicans


