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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

En els primers 16 dies de regularització d’immigrants i, segons el govern, han estat presentades 48.247 instàncies. A aquest ritme, en els tres mesos de termini seran admeses unes 250.000 sol·licituds; número molt inferior als 1.300.000 immigrants que hi ha sense papers.

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

V ILA DE GRÀCIA .- La denúncia per tortures,
detenció il·legal, amenaces i coaccions inter-
posada el passat 28 de gener contra els agents
dels escamots de la UPAS de la Guàrdia
Urbana de Barcelona que haurien participat
en la pallissa a tres joves de Gràcia -mentre
estaven detinguts- als calabossos de la comis-
saria de Pere Quart, tira endavant judicial-
ment. Després de la denúncia interposada
pels tres joves, la titular del Jutjat d’Instrucció
número 2 de Barcelona ha decidit fusionar la
denúncia dels joves amb la causa prèvia exis-
tent contra aquests joves, arran de la seva
detenció. D’aquesta forma la jutgessa torna al
punt de partida per esclarir el que va succeir
la matinada del 9 de gener. I per esclarir-ho ha

citat a declarar a tots els integrants de l’oper-
atiu dels UPAS implicat, ascendint fins a 20 els
agents que hauran de declarar. Al mateix
temps, la jutgessa cita els tres joves de Gràcia.
Tant els joves com els policies compareixeran
els propers 14, 16 i 17 de març per prestar
declaracions en la doble qualitat de denunci -
ats i denunciants, en tractar-se de dues de-
núncies creuades. La Coordinadora Antirepre-
ssiva de Gràcia dóna per fet que la denúncia
per tortures -àmpliament documentada amb
informes mèdics i fotografies- ha copsat l’a-
tenció de la justícia i continua inquirint a Jordi
Hereu i els responsables del Districte de
Gràcia a que esclareixin què va passar entre
les 03.00 de la matinada  i les 04.30, el temps

que transcorre entre la detenció dels joves i la
trucada dels propis UPAS al 061 perquè aten-
gués una emergència mèdica a la comissaria
de Pere Quart: els assistits eren els tres joves,
que van ser brutalment colpejats i apallissats
durant la detenció, trasllat i estança a l’es-
mentada comissaria. Val la pena recordar que
el Síndic de Greuges de Catalunya ja ha obert
una investigació d’ofici per aquests fets i que
Joan Clos va ser objecte d’una acció de
protesta a la seu del Districte de Gràcia, on un
dels apallissats encara tenia prou visibles els
hematomes que li havien produït els cops.
Més info a: www.tresdegracia.net. 

Coordinadora Antirepressiva de Gràcia 
+ Contra-Infos 1/3/05

Nova okupació 
del centre social
Els Llumins a
Castelldefels 
CASTELLDEFELS/EL GARRAF .- El passat dissabte
26 febrer l’Assemblea de Joves de Castell-
defels okupava un bloc d’habitatges en
desús, des de fa almenys 10 anys, al núm. 167
de l’Avinguda Constitució. La idea es utilit -
zar l’espai com a Centre Social tal i com
expliquen a l’octaveta que es va repartir:
”Serà un espai obert a tothom, i neix amb la
clara intenció de donar cabuda a totes les
iniciatives que es vulguin desenvolupar i
tindrà un funcionament assembleari...”. 
Després de passar-hi el cap de setmana
sense problemes, el matí del dimarts 1 de
març van tenir un petit ensurt. En sortir tots
de l’edifici, mentre treien trastos i nete-
javen, es van trobar amb un cotxe de la poli-
cia municipal a la porta que els impedia
l’entrada. Després d’avaluar la situació i grà-
cies al suport d’altres companys/es que van
venir a donar suport, van poder tornar a en -
trar per una porta lateral i ‘reokupar’ l’edifi-
ci. La policia va decidir marxar.

CSO Els Llumins + Contra-Infos 1/3/05 

Els Tres de Gràcia seran jutjats
a l’Audiència Nacional després
de 35 mesos de deliberacions

L’Audiència s’imposa davant de 100 entitats, més de 1.200 
autoinculpacions i dels partits del districte de Gràcia

LA IMPUNITAT DELS ESQUADRONS DE LES UPAS

ELS FETS ES REMUNTEN AL PASSAT 9 DE GENER A LA COMISSARIA DE L’ESTACIÓ DEL NORD

20 agents de les UPAS a judici per tortures,
detencions il·legals, amenaces i coaccions
La policia i els tres joves detinguts declararan en qualitat de denunciants i denunciats

MADRID .- El Tribunal Suprem espanyol va
decidir el passat 22 de febrer, posicionar-se
en contra dels «tres de Gràcia». En una res-
olució que responia a la «qüestió de com-
petència» plantejada el passat juliol pel titu-
lar del jutjat d’instrucció número 29, Jordi
Lluís de Prada, el Tribunal Suprem espanyol
ha decidit avalar les tesis embogides dels
informes policials, que arriben a sol·licitar la
il·legalitzaició de l’Assemblea de Joves de
Gràcia i a titllar-la de «plataforma terrorista».
Es tanca el cercle
D’aquesta forma, el Tribunal Suprem posa un
particular punt i final unilateral al debat
jurídic, polític i social sobre el cas dels ‘tres
de Gràcia’, que s’ha perllongat durant 35
mesos. Durant aquests, més de 1.200 veïns i
veïnes s’han autoinculpat al sumari i 100 enti-
tats socials i culturals s’han posicionat en
favor dels tres joves. A més, tots els grups
polítics del districte de Gràcia, exceptuant el
PP, havien demanat el retorn de la causa a la
justícia ordinària. El cas es remunta al
suposat incendi d’un caixer automàtic
(acusació que recau en un quart jove): la poli-
cia sosté embogidament que ‘els ideòlegs’

són tres membres de l’Assemblea de Joves de
Gràcia, un dels col·lectius més actius i reivin -
dicatius de la Vila. En el rerafons de la
qüestió s’hi dirimeix el debat sobre l’aplica-
bilitat de l’article 577 del Codi Penal (impul-
sat per Acebes), que estableix i amplia
difusament els delictes ‘per terrorisme’.
Reunió urgent 
La Coordinadora es va reunir amb caràcter
d’urgència per analitzar el canvi d’escenari,
estudiar noves accions legals i reforçar la
solidaritat i va convocar una jornada de tre -
ball pel passat dissabte. Però ja han anunciat
noves propostes, una comissió d’observació
i noves convocatòries i iniciatives solidàries.
Decisió paral·lela
En una mostra de cinisme judicial, i paral-
lelament a la decisió del Tribunal Suprem, el
titular del Jutjat número 29 de Barcelona va
decidir també arxivar la denúncia per tor -
tures presentada pels tres joves graciencs.
Aquesta decisió fou recorreguda l’endemà
mateix pels advocats dels tres joves gra -
ciencs represaliats. Més informació a:
http://www.tresdegracia.net 

Coordinadora Antirep. de Gràcia 1/3/05

ELS TRES DE GRÀCIA

Un pres imputat per Garzón mor
penjat a la dutxa al CP de Zuera

ZUERA /SARAGOSSA.- El passat dia 24, moria
penjat a la dutxa un noi marroquí empres-
onat al CP de Zuera des de novembre de l’any
passat. Mustafà es trobava en una cel·la d’aïl-
lament a causa de la imputació per delictes
de terrorisme. L’Audiència Nacional l’havia
inclòs entre els relacionats amb l’operació
Nova I, feta per Garzón. Contra-Infos 1/3/05

PRESOS I PRESES EN LLUITA

CA N BRIANS/MARTORELL.- El passat 24 de febrer
en Zígor va arribar a la presó catalana de Can
Brians després d’haver sortit el dilluns
d’Albacete, i havent passat dues nits a la presó
de Villena (Alacant) i una nit a la presó de
Picassent (València). En arribar a Can Brians li
van fer un escorcoll integral, li van negar el
seu dret a fer una trucada per telèfon a l’ar-
ribar, i només ho va poder fer a les set de la
tarda, després que els seus familiars haguessin
trucat en diferents ocasions a la presó, li van
retenir totes les seves coses, no li van facilitar
cap manta ni cap tovallola i no li van perme -
tre dutxar-se. La primera nit va haver de
dormir amb la roba que portava posada.

Actualment li estan negant el seu dret a
poder utilitzar el seu peculi, no donant-li la
targeta per poder comprar a l’economat,
està en un mòdul especial d’aïllament, i li
prohibeixen el contacte amb d’altres presos,
tractant-lo igual que si estigués complint
una sanció; així només pot sortir sol a un
pati molt petit i no li permeten fer cap tipus
d’activitat per tal que no parli amb ningú.
Durant tot el dia amb diferents excuses l’es
tan molestant injustificadament i aprofiten
els recomptes per entrar a la cel·la tot llen-
çant-li les coses per terra. A més a més els
funcionaris encenen i apaguen els llums
quan volen, desorientant-lo. No li permeten

tenir ni paper ni llapis, encara que li dema-
nen que qualsevol petició la faci per escrit. 
És exagerat el nombre de funcionaris que l’a-
companyen d’un lloc a un altre. En el locutori
amb l’advocat n’eren quatre i durant la visita
amb el seu pare hi havia dos funcionaris al
costat del Zigor i un al costat del pare. Fins ara
ha tingut un reconeixement amb dues met-
gesses on li van fer treure’s tota la roba amb
l’excusa d’examinar si tenia lesions. En cap
moment es van preocupar del seu estat psi -
cològic després del trasllat ni de les condi-
cions d’aïllament que està vivint. Quan en
Zigor intenta defensar els seus drets davant el
cap de serveis aquest li diu que ell no és advo-

ES CONVOCA UNA MANIFESTACIÓ A BARCELONA I UNA CONCENTRACIÓ A TERRASSA

Zígor coaccionat a Can Brians, on ha estat traslladat

cat i que per tant no té dret a defensar-se.
Com a mesura més d’aïllament el dissabte dia
26 van negar al Zigor el dret a rebre la visita de
la seva companya.  Davant d’aquesta situació
es van negar a posar per escrit el que deien i a
facilitar fulls de reclamacions dient que no
disposaven d’ells a cap presó de Catalunya. Els
funcionaris també es van negar a identificar-se

i en presència de l’advocat van amenaçar a les
persones presents (familiars i gent del grup de
suport) que es produiria un desallotjament
per la força mitjançant els mossos d’esquadra.
Un auto enviat des de Madrid impedeix ex-
plícitament les visites de familiars al Zigor.

Familiars de Zígor Larredonda Muñoz, 
S.A.T, Rescat  1/03/05



ESPLUGUES /BAIX LLOBREGAT .- «El divendres 25 de
febrer es produí una acció de protesta contra
el pla Caufec on dues persones s’encadenaren
al balcó de l’ajuntament d’Esplugues i dues
més a un bidó de ciment a la porta del con-
sistori. Una setantena de persones van
començar l’acció a les 17.30h amb l’objectiu de
visibilitzar un greu conflicte que pateix
Esplugues com és la imposició d’un projecte
urbanístic altament especulatiu i agressiu
amb el medi ambient. Mentre la policia local
intentava infructuosament tallar les cadenes,
va aparèixer un camió de bombers i diferents
cotxes policials. La policia secreta va voltar
per tota la plaça fins ben entrada la nit.
L’acció es va fixar que acabaria al migdia de
dissabte mentre s’anava apropant gent a la
plaça de l’ajuntament a donar suport. Cap a
les 19h, cinc furgonetes d’antiavalots de la
policia nacional van desembarcar al lloc dels

fets. Després d’una bona estona provocant,
empenyent i protegint la porta de l’ajunta-
ment van procedir a despenjar al primer
encadenat entre crits d’ànim i denúncia i
cançons populars. Van trigar molt més a
treure el segon del balcó doncs les eines que
tenien no eren suficients. Abans però, una
altra persona es va enfilar a la teulada de l’a -
juntament però va ser baixada en poc temps.
Les tres persones van ser identificades. Cap a
les 21h van desapareixer els antiavalots, va
sortir la comissió de govern local escridassa-
da, van tancar l’ajuntament, es van quedar les
dues persones encadenades al bidó i un ampli
grup de suport que es va mantenir tota la nit

amb la companyia de diversos cotxes poli-
cials. A les 22h hi havia convocada una gran
onada de soroll que va durar cinc minuts. 
Al matí següent, després d’esmorzar i contin-
uar amb la feina de difusió al veïnat sobre la
barbaritat especulativa i mediambiental que
és el pla Caufec, es va donar per finalitzada
l’acció deixant un bon regal de ciment a l’a-
juntament.  La plataforma contra el pla Cau-
fec es va acomiadar anunciant properes
mobilitzacions de denúncia de l’especulació i
la repressió com el campionat de futbol i
l’acte sobre la repressió a les protestes popu-
lars del dia 12 de març.    Aturem el Pla Caufec 

+ Contra-Infos 1/3/05

Agents antiavalots entren a l’ajuntament d’Esplugues per fer fora la protesta contra el Caufec.

Miniwatt en peu de guerra
SANTS .- Les mobilitzacions en contra de l’ex-
pedient de regulació que afecta a les
fàbriques catalanes de la recentment fusion-
ada LG-Phillips, Novalux, Lámparas Z i
Miniwatt, que afectarà a més de 1000
famílies catalanes es van materialitzar el dar-
rer cap de setmana al barri de Sants. Després
de l’anunci de la multinacional de tancar la
planta de Miniwatt a principis de febrer i l’a -
nunci de traslladar la producció a Xina i

Indonèsia, les convocatòries no han deixat
de repetir-se. Més de 150 persones, entre
treballadors i familiars, van iniciar un dejuni a
l’esglèsia de Sant Medir desde les 15h de diss-
abte, fins la mateixa hora del dia següent.
Durant el dejuni, moltes persones i col.lec-
tius es van personar per donar el seu suport.
Quan el dejuni va finalitzar, hi havia convo-
cada una marxa pel barri que va aplegar més
de tres-centes persones, que van repartir el
primer material de la campanya de boicot a
productes OLG-Phillips que han decidit a
tirar endavant.  Contra-Infos + Xarxa 1/3/05

BARCELONA .- Durant aquesta setmana s’han
produït dos nous desallotjaments d’edificis
pertanyents a immobiliàries. Després de pre-
sentar denúncia per l’okupació d’aquests les
immobiliàries han aconseguit que els jutjats
d’instrucció posessin a disposició seva
desenes de policies per expulsar els habi-
tants dels edificis i així poder seguir amb el
negoci immobiliari que tenien entre mans. El
primer desallotjament es va produir diven -
dres al matí al número 122 del carrer Nàpols,
on hi havia des de feia 3 mesos l’edifici de
Can Forquet on diverses persones havien fet
feines de rehabilitació per viure-hi i fer-hi
activitats. Van identificar 12 persones i les
van deixar al carrer amb moltes de les seves
pertinences. Després van destrossar part de
l’interior de l’edifici i el van tapiar. Dimarts 1
de març al matí també ha estat assaltat un
bloc de pisos del carrer Escorial 13-17, okupat

des de feia 2 anys i vivenda de diverses per -
sones. La policia nacional ha efectuat l’expul -
sió. Diversos operaris també han destrossat
interiors i han tapiat portes i finestres. 
Denúncia i protestes a Mataró
Després del desallotjament il·legal de la pas-
sada setmana a Mataró, des dels col·lectius
que donen suport al centre social L’Estella ja
s’ha convocat una jornada de protesta. Serà el
proper dissabte 5 de març i es desenvoluparà
amb activitats des de les 10 del matí a la plaça
de les Tereses de la capital del Maresme. Hi
haurà tallers, titelles, xerrades, música i dinar
popular vegà. Tanmateix ja estan preparant la
pertinent denuncia en contra dels mossos i la
immobiliària pel desallotjament que es va
produir la setmana passada en contra de la
decisió que havia pres el jutge que es ceñia
exclusivament a identificar als i les okupants
de la casa.                        Contra-Infos 1/3/05

Laura Riera porta 3
anys i mig segrestada
per l’Estat espanyol

MÚRCIA.- El passat 24 de febrer es van complir
3 anys i mig, just la meitat de la condemna
imposada per l’Audiència Nacional, des de
que Laura va ser detinguda per la Guàrdia
Civil acusada de col·laboració amb ETA.
Recordem que aquesta primera condemna
(per col·laboració) està recorreguda i el
segon judici que va patir (pels fets concrets
de passar dades) la van absoldre, provocant
la incongruència d’estar a presó per col·labo -
rar amb uns fets que no són delictius. Durant
aquests 3 anys i mig la Laura, els seus famil -
iars i amics han patit la dispersió en diverses
presons de tot l’Estat, que han hagut de fer
més de 200.000 Km (lequivalent a donar la
volta al món 5 vegades) per anar-la a veure. 
L’últim episodi va ser el passat dissabte: tres
amics de la Laura van viatjar a Badajoz per vis-
itar-la i, un cop allà, els funcionaris de la presó
els van notificar que el dia abans la Laura
havia estat traslladada a una altra presó, sense
notificar-ho a la família, ni advocats, ni a la
pròpia visita que venia de Barcelona. No ha
estat fins entrada la setmana que hem sabut a
través de la mateixa Laura que lhavien traslla-
dat a la presó dAlacant on es troba el seu
company Diego pres polític català. Però ahir
dijous 24 de febrer vam saber que després
duna discussió amb el director de la presó
dAlacant la Laura va ser traslladada de nou,
aquest cop a la presó de Múrcia.
Zigor ha estat traslladat a la presó de Can
Brians per un judici, a celebrar aquest dime-
cres 2 de març, després que es suspengués
per que el volien celebrar per videoconfer-
ència. L’alegria de saber que en Zigor es troba
aprop de casa seva contrasta amb la pena de
que sigui per sotmetr’s a una altra farsa de la
injustícia que impera. Mira les convocatòries
de suport.                    Contra-Infos 1/03/05

L’ESTELLA DE MATARÓ DENUNCIA EL DESALLOTJAMENT IL·LEGAL

Empreses immobiliàries tornen 
a desallotjar edificis a la dreta 
de l’Eixample i a la vila de Gràcia

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

ELS RESIDENTS PRIMER REBEN OFERTES ECONÒMIQUES DESPRÉS LES AMENACES

Un grup de matons són contractats per
desallotjar gent de cases on hi volen

realitzar especulació immobiliària
CIUTAT VELLA/BARCELONA .- Una vintena de per-
sones que des de fa mesos okupen pisos buits
de l’edifici del carrer Portal Nou 53 del barri
de La Ribera de Barcelona han denunciat les
amenaces que pateixen per part d’un grup de
matons. Ja feia dies que el propietari de l’im-
moble, un empresari anomenat Marc Fité,
que és directiu de Inmora S.L. va oferir 30.000
euros als i les okupants perquè marxessin,
davant la negativa i els arguments dels veins
de l’edifici van arribar les amenaces. El passat
dia 22 de febrer ja varen aparèixer els matons
amb advertències clares de que marxessin ho

serien expulsats i apallissats. L’endemà 5 dels
matons van intentar fer efectiva l’amenaça
però la presència d’una quarantena de per-
sones del barri ho varen impedir. El diumenge
27 els matons tornaven a estar a les portes de
la casa, que ha estat barricada per tal d’evitar
l’assalt mafiós. Des de el grup d’habitants
d’aquest edifici de Portal Nou fan una crida a
l’autodefensa davant d’aquestes situacions i
per tal d’aturar casos similars que ja s’han pro-
duït en d’altres ocasions a barris com
Guinardó, Gràcia, Sants o Sant Andreu. 

Contra-Infos 1/3/05

En solidaritat amb els treballadors de Miniwatt:

Boicot als productes LG-Phillips

ELS FETS DEL 4 D’OCTUBRE

JUTJATS/BARCELONA .- El jutge Juan Antonio
Ramírez Suñé de la sala d’instrucció 13 de
Barcelona, ha fet ja l’informe de tancament
de la fase d’investigació del cas dels quatre
joves acusats d’atacar la comissaria de Sants
el passat 4 d’octubre. Aquest cas va compor-
tar una forta campanya de suport als nois
arrel de l’empresonament preventiu de dos
d’ells durant 61 dies al centre penitenciari de
la Trinitat Vella. Després del seu allibera -
ment s’han continuat realitzant actes per

denunciar aquells fets. S’estava a l’espera de
la qüalificació penal que en faria el magis-
trat, i ara s’ha conegut que indiciàriament, i
en espera que la fiscalia faci el seu informe
per obrir la fase del judici, el jutge creu que
se’ls hauria d’aplicar penes per un delicte
d’associació il·lícita. 
Només la versió policial contra els nois
Les proves aportades en aquest cas es li-
miten a les versions policials i a les declara -
cions fetes sobre tortures que ja varen ser

denunciades en el seu moment. La defensa
dels nois ja ha recorregut aquest informe del
jutge, demanant l’arxiu de la causa i posant
en dubte les proves i els arguments clara -
ment esbiaxats del magistrat. Recordem que
aquest jutge ja va haver de ser rectificat en
el seu moment per l’Audiència Provincial de
Barcelona i va rebre dures crítiques per part
de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets
Humans de la Universitat de Barcelona. 

Contra-Infos 1/3/05

DOS DELS QUATRE IMPUTATS VAREN ESTAR EN PRESÓ PREVENTIVA DURANT 61 DIES

El jutge demana la imputació d’associació il·lícita 
als detinguts a La Bordeta el passat mes d’octubre

DEFENSEM ELS ESPAIS NATURALS

LA POLICIA NACIONAL VINGUDA DES DE BARCELONA DESALLOTJA LA PROTESTA DE LA SEU CONSISTORIAL

Penjats de l’ajuntament d’Esplugues contra el pla Caufec

LLUITES LABORALS



Continua aquest hivern inacabable. Durant els propers 10 dies no es veu final a les baixes temperatures. Les tempera-
tures diurnes properes als 10 graus i nocturnes properes als zero seguiran. Dimecres a la tarda i diumenge a la tarda es
poden produir ruixats, la neu a cotes baixes tornarà diumenge al vespre. Dilluns i dimarts una nova onada de fred arriba.

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

DIUMENGE 6 DE MARÇ A LES 11:30H A LA PLAÇA UNIVERSITAT

Manifestació No al tancament Miniwatt

DISSABTE 5 DE MARÇ A LES 18H A LA PLAÇA URQUINAONA DE BCN

Tots i totes som veïnes del Carmel

DIMECRES 3 DE MARÇ A LES 11H AL JUTJAT PENAL NÚM.1 DE LLEIDA

Nou judici als encausats de Tàrrega 91

Per a contactar i confirmar asistència a la manifestació a Madrid del
centre social Seco el proper dissabte 5 de març: A Madrid 91 433 99
80 (sortirà un contestador, us trucarem després), mòbil 650 40 87 61
o mail <seco@sinroot.net>.  A Barcelona el telèfon 659 72 65 38

4 de març 
-A Can Vies, a les 21h c/Jocs Florals 42
Sopar amb Espectacles
5 de març
-A les Cotxeres de Sants a les 18h 
Acte sobre els fitxers policíacs 
il·legals de seguiment polític
-A la Federació Obrera d’Igualada 17h 

(passeig Jacint Verdaguer)
Xerrada amb familiars i represaliats igual-
adins, a les 19h manifestació antifeixista
-Al Terra, carrer Baró de Petrillo 9 a les 19h 
Acte sobre diferents casos repressius i
sobre la impunitat policial

http://www.moviments.net/tomb
DIMARTS 2 DE MARÇ A LES 9H ALS JUTJATS DE TERRASSA

Concentració suport Zígor Larredonda

DIMECRES 3 DE MARÇ A QUIOSCOS DE MADRID I LLIBRERIES D’ARREU

Sortida al carrer del diari Diagonal

DISSABTE 5 DE MARÇ 22H AL ROCK & TRINI, VIA FAVÈNCIA 471

Concert autogestió setmanari Altaveu

DISSABTE 5 DE MARÇ 10:30H A LA CASA DE LA SOLIDARITAT

Assemblea de moviments socials

DISSABTE 5 DE MARÇ 10H MATÍ A PLAÇA DE LES TERESES DE MATARÓ

Jornada suport centre social L’Estella

Convocatòria de les jornades en contra dels transgènics que tindran lloc la setmana vinent.

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

La Plataforma NO a la
M.A.T. engega la campanya
amb un manifest i una
«performance» a Figueres 

No a la línia de Molt Alta Tensió pretén
unir Sentmenat, Bescanó i Baixàs

GIRONA .- El dijous 24 de febrer al migdia, es va presentar
al col.legi de periodistes de Girona el manifest de la
Plataforma No a la línia de Molt Alta Tensió (MAT): per
a un nou model energètic i social. La plataforma agluti-
na entitats cíviques i ecologistes dels diferents pobles
afectats i opositores al projecte. Tal com s’explica al
manifest, la Generalitat pretén dur a terme aquest pro-
jecte que consisteix en una línia de 400Kv per tres
motius: l’alimentació del TAV, el millorament del sub-
ministrament elèctric a les comarques gironines i per la
necessitat d’augmentar la interconnexió elèctrica inter -
nacional. Aquestes tres raons són fàcilment desmunta-
bles tenint en compte que el TAV ja funciona amb
220.000 volts (Sevilla-Madrid i Saragossa-Lleida), la
qualitat del subministrament depèn principalment de la
xarxa de distribució local i la interconnexió amb l’Estat
francès ja existeix per Prats de Molló i no és sinònim de
seguretat sinó de dependència. La Plataforma ha elabo-
rat una presentació de diapositives on s’explica detal-
ladament el projecte i la contraproposta. Es pot descar-
regar a la pàgina web: www.salvem-emporda.org.
«Performance a Figueres»
FIGUERES .- El dissabte 26, unes torres elèctriques apareixien
al migdia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres. Totes
elles duien els arguments dels partidaris de la infrastruc-
tura que consistirà en la línia de Molt Alta Tensió. En un
moment determinat però, tot de gent va capgirar les tor-
res per donar els contraarguments al projecte i per ender-
rocar-les.    Plataforma NO a MAT + Contra-Infos 1/3/05

Solidaritat a Barcelona amb els
presos i preses d’Action Directe
BARCELONA .- El passat dissabte 26 de febrer prop de 30 persones es van concentrar
davant del Consulat francès a Barcelona per denunciar i fer visible la situació de
les encara persones preses de l’organització Action Directe, activa durant la dèca-
da dels 80 a França. Un cop allà es van despenjar dues pancartes exigint el seu
alliberament immediat i es va aconseguir fer algunes pintades dins de l’edifici.
Actualment l’Estat francès manté empresonades a cinc persones, tres d’elles des
de fa 18 anys i una des de fa 21, en un règim brutal d’aïllament que els hi ha com-
portat greus problemes de salut. Segons la legislació francesa totes cinc haurien
d’estar ja al carrer però l’Estat denega sistemàticament totes les demandes per
suspensió de penes que els seus advocats presenten.             Contra-Infos 1/3/05

Denuncien al Ple Municipal
del Viladecans l’impunitat
de grups feixistes al poble

V ILADECANS/BA I X LLOBREGAT .- «El passat dijous
24 a les 7 de la tarda un grup de persones de
l’Ateneu de Viladecans vam assistir al Ple
Municipal del poble, fortificat per un nom -
brós desplegament policial, per denunciar
l’actuació impune d’un grupúscul feixista
que ha apallissat reiteradament a diverses
persones del poble, inclosa una persona de
l’Ateneu. Després d’aguantar tot el ple per
poder fer ús de la paraula, ja que un com -
pany havia fet la instància prèvia per inter -
venir, se’ns va negar aquest dret. L’excusa
donada per l’ajuntament fou que no tenien
constància de les denúncies per agressions,
ni de l’existència de feixistes al poble, i per
tant denegaven la instància. Tot i que l’acció
anava encaminada a fer difusió, per tots els
mitjans possibles, d’un problema que con -
siderem social, ens ha fet la impressió de
que l’ajuntament s’ha posat a la defensiva,
canviant, després d’algunes discusions, la
seva línia i oferint el mateix alcalde una
petita reunió en aquell moment amb un
parell de persones de l’Ateneu. No esperem,
ni esperàvem, que l’ajuntament provés de
soluciónar aquest problema, però sí fer
constància que el problema existeix..» 

Ateneu de Viladecans 1/3/05

ANTIFEIXISME PRESOS I PRESES EN LLUITA

BARCELONA .- Després de l’èxit de la convocatòria del dia 31 de gener de l’any passat, data en la que es van coordinar accions i mobilitzacions
a més de quaranta ciutats europees (en el marc del Dia Europeu contra els centres de detenció i per la regularització dels migrants “sense
papers”),  de la que va sortir a Barcelona l’Assamblea per la Regularització Sense Condicions, la xarxa de col.lectius europeus ha decidit
tornar a convocar una nova jornada per proper 2 d’Abril. L’Assemblea convoca a una assamblea oberta el dia 2 de març a l’Espai Obert
(c/Blasco de Garai 2) a les 20h.                                                        Contra-Infos + Assemblea per la Regularització sense Condicions 1/3/05 

LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA

2 d’Abril: Jornades Europees contra els Centres d’Internament


