
BARCELONA.- La Jornada Europea de Lluita con-
tra els Centres d’Internament, per la llibertat
de moviment, pel dret a la permanència i per
la regularització sense condicions, convocada
el passat 2 d’abril per segon any consecutiu;
va tenir un seguiment fort a Barcelona. Dos
dies abans, Ariadna Pi okupava un autobús de
turistes. El dissabte al matí, 11 persones s’en-
cadenaven al mur de la Verneda. Al cap
d’unes hores començava una manifestació pel
centre de Barcelona que culminava a Pla de
Palau, des d’on els immigrants van dirigir-se
als espais de tancament. Una jornada també
marcada per àmplies mostres de suport, com
per exemple el manifest conjunt de l’Obser-
vatori del Sistema Penal i dels Drets Humans
de la UB i la Comissió de Defensa dels drets
de la persona del Col·legi d’Advocats. En
aquest manifest expressen, entre d’altres, que
«la creació d’un dret administratiu repressiu
diferenciat i exclusiu per a les persones
estrangeres és contrari a la concepció
Universal dels Drets Humans que han de fon-
amentar un Estat Social  i Democràtic de
Dret.». A nivell internacional, la convocatòria
es produí a la majoria de ciutats europees i a
l’Estat espanyol es realitzaren actes reivindi-
catius a Màlaga, Jaén, Almeria i Madrid.
Ariadna Pi okupa un autobús de turistes 
sota el lema de «Guiris a la Verneda!»
El passat dijous 31 de març, dos dies abans de
la jornada, els turistes primaverals que
havien decidit gaudir d’un tour barceloní en
un dels autobusos de dos pisos que ronden
per plaça Catalunya, van veure els seus
desigs interromputs. A les sis de la tarda, un
grup convocat per Ariadna Pi, va okupar amb

pancartes un dels busos turístics de la plaça
sota el crit de «Guiris a la Verneda!». L’acció
amb d’altres lemes com «Porteu els turistes
a la Vernesa» i «Tanqueu els centres d’inter-
nament» va aconseguir els seus objectius:
repercussió pública i atenció dels mitjans
per atraure l’interès sobre la jornada de llui-
ta contra els centres d’internament. 
11 persones s’encadenen a la Verneda 
La jornada del 2 d’abril va començar cap a les
11 del matí, quan un grup d’11 persones va
encadenar-se al mur de La Verneda lluint
unes vistoses samarretes grogues on es po-
dia llegir el rebuig als centres d’internament.
Paral·lelament a l’encadenament, arribava el

grup de suport que, amb pancartes, van tal-
lar el carrer on es realitzava l’acció. Al cap de
mitja hora, la policia es decidia a intervenir.
Van apartar el grup de suport i van anar tren-
cant totes les cadenes i identificant a les 11
persones que van anar dirigint-se cap on es
trobaven les persones concentrades.
Una manifestació recorre el 
centre de Barcelona i enllaça 
amb l’inici de les tancades i la vaga
A les sis de la tarda, començava la mani-
festació convocada contra els centres d’in-
ternament i per la regularització sense condi-
cions. 2.000 persones iniciaven el recorregut
a plaça Universitat amb direcció a Pla de

Palau, passant, com ja és habitual, per la Via
Laietana. La manifestació destacà per lemes
cridats constantment i culminà front la dele-
gació del govern, des d’on nombrosos grups
d’immigrants i grups de suport, començaren
a dirigir-se als espais concretats per tal de
marcar l’inici de les tancades. A la nit, l’es-
glésia del Pi, la de Sant Miquel i la de Sant
Medir conjuntament amb els centres socials
de Can Vies i Espai Obert, ja es trobaven
plens amb més de cinc-centes persones que
es tancaven i iniciaven la vaga de fam. Durant
aquests tres dies, no ha parat d’arribar gent
que es vol sumar a les tancades, fins al punt
que s’han hagut d’habilitar nous espais com
els CSO L’Òpera i la Casa de la Solidaritat per
tal d’evitar aglomeracions. També s’han pro-
duït arrel de la vaga de fam, alguns casos de
mareigs i desmais que han requerit atenció
mèdica. Els immigrants exigeixen que el
Síndic de Greuges faci de mediador en el
conflicte. Alhora, han fet una crida al conjunt
de la societat civil catalana per tal que par-
ticipi en una assemblea el proper dimecres 6
d’abril, a les 7 de la tarda al CCCB. 
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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

Rafael del Río, director general de la policia durant l’etapa dels GAL, va assumir l’1 d’abril la presidència de l’ONG catòlica Càritas. Del Río afirmà: «Hay muchas personas que quieren ser voluntarios y están esperando que alguien les anime con una palmadita en la espalda»

LLUITA CONTRA LA LLEI D’ESTRANGERIA COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

Onze persones es varen encadenar a les reixes del Centre d’Internament de la Verneda.

POBLE SEC/BARCELONA.- El dia 16 d’abril final-
itza el contracte de lloguer de l’actual local
de l’Espai Obert, situat al carrer Blasco de
Garay, 2. Ja fa mesos que s’està buscant un
nou espai en el que poder seguir duent a
terme les activitats que s’hi fan, però amb
l’actual situació del mercat immobiliari és
molt complicat trobar un local adequat i
assequible per a un projecte autogestionat i
que se sosté amb les aportacions
econòmiques de socis, col·lectius i amb les
que provenen d’activitats lúdiques. Tot i
això, l’assemblea no desisteix i es seguirà
intentant obrir un nou Espai Obert. Durant
els vuit anys que porta de vida el projecte

s’han fet moltíssimes activitats, s’ha allotjat
a nombrosos col·lectius i l’Espai Obert ha
esdevingut un punt de referència a la ciutat
per als col·lectius llibertaris i pel moviment
difús anticapitalista. Les persones i col·lec-
tius involucrats en el projecte seguim
creient fermament en la necessitat de punts
de trobada d’aquestes característiques a la
ciutat de Barcelona. Mentre el nou Espai
Obert no sigui una realitat, us podeu posar
en contacte per a qualsevol cosa amb
l’assemblea escrivint al mail de contacte
espaiobert@moviments.net, al c/Joaquim
Costa 34 o bé trucant al telèfon 934430469. 
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DURANT LA JORNADA INTERNACIONAL CONTRA ELS CENTRES D’INTERNAMENT

Accions, encadenaments i manifestació acompanyen
l’inici de les tancades i la vaga de fam d’immigrants 

tel: 93.442.62.53 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

ES SEGUEIX BUSCANT UN LOCAL EN EL QUE CONTINUAR EL PROJECTE

L’actual Espai Obert tanca les
seves portes a mitjans d’abril

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Aquest diven-
dres passat dia 1, la Secció Segona de l’Au-
diència Provincial de Barcelona va confirmar
la sentència del jutge Enrique Rovira del Can-
to, del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa, que
condemnava a un jove terrassenc a 2 anys i 7
mesos de presó pels delictes d’Ultratge a Es-
panya, atemptat a l’autoritat i desordres.
Els fets es van produir a la Festa Major de
Terrassa del 2002 quan una cercavila que es
manifestava pels carrers del centre per
denunciar la presència de la bandera espany-
ola i europea del balcó de l’Ajuntament va
ser durament reprimida per la policia munic-
ipal quan intentaven despenjar-les. El resul-
tat van ser de diverses corredisses, gent per
terra, la cercavila dissolta i set persones

ferides, però sense que es produís cap iden-
tificació ni cap detenció. Mesos més tard van
arribar les acusacions. Aquesta condemna
pot suposar l’ingrés a presó del jove ja que
les condemnes superiors a dos anys sig-
nifiquen un ingrés a presó directe. Davant
d’aquesta resolució de l’audiència només pot
presentar-se un Recurs de Cassació al
Tribunal Suprem a Madrid. 
Aquest tipus de recurs és extraordinari, això
vol dir que no atura la condemna. Per aques-
ta setmana, el dia 8, hi ha convocada una
concentració a les 10.30h davant de l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona al passeig Lluís
Companys i s’està preparant una manifesta-
ció pel proper 14 de maig a Terrassa. 
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CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

L’Audiència de Barcelona ratifica la 
condemna de presó per un terrassenc



OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Desallotgen
Marichi Weu 
i enderroquen 
el Manantial
BARCELONA.- El passat dilluns 4 al matí va ser
desallotjada Marichi Weu, un edifici okupat
al carrer Escorial, 2002 al barri de Gràcia. La
policia nacional va fer efectiva l’ordre de
desallotjament. En aquell moment dues
persones sense papers es trobaven a l’edifi-
ci i van ser traslladades a la Verneda on se’ls
va obrir un procés d’expulsió. D’altra banda
el dia 31 de març uns operaris de l’Ajunta-
ment van desballestar el Manatial, a Vallc-
arca. Feia uns dies que el centre social havia
deixat de funcionar i l’Ajuntament va actuar
de manera expeditiva per tal d’inhabilitar i
destrossar l’espai.         Contra-Infos 5/4/05

L’EX-GERENT DE LA SOCIETAT 22@ ARA ÉS DIRECTOR D’UNA IMMOBILIÀRIA

El 22@ continua enderrocant el Poblenou

VILANOVA/EL GARRAF.- Durant aquesta set-
mana s’han fet públiques 4 noves okupa-
cions arreu de les comarques catalanes. El
passat dimecres 30 de maig s’okupava un
nou espai a Vilanova (Garraf). Una antiga
fàbrica de marbres, pel que l’han batejat
com a “Can Marbre” i tot just el 2 d’abril ja hi
feien la festa d’inauguració. En el comunicat
que van fer públic per Indymedia criticaven
el model de vida del poble, alhora que
definien el «projecte obert a tot al poble,
per tal de dur a terme activitats diferents
que no tenen cabuda en els espais institu-
cionals. També volem que sigui un espai on
trobar informació que contesti amb el dis-
curs de les classes dominants als mitjans de
comunicació de masses. La pròpia okupació
d’un edifici és una crítica i una acció directa
contra el model de ciutat i el model de vida
que ens volen imposar», també critiquen la
criminalització que pateixen arrel de la
crema del Teatre Apolo (veure C-I 347). 
LLEIDA/EL SEGRIÀ.- El passat divendres 1 d’abril
es feia pública la nova okupació a la capital
d’El Segrià del centre social batejat com a
“La Maranya”. Han anunciat també que el

projecte «... serà un espai d’informació,
trobada i aprenentatge on s’hi organitzaran
activitats diverses (xerrades, tallers,...) i on hi
tindran lloc diferents projectes de transfor-
mació social (biblioteca, distribuïdora, fil-
moteca, cafeta, assessoria legal, cooperativa
de consumidores de productes ecològics,
grup de dones, espai telemàtic,...). 
MANRESA/EL BAGES.- També ha estat anuncia-
da aquesta setmana l’okupació que es va fer
la matinada del dissabte 2 d’abril a Manresa,
on es va reokupar la casa que va ser desal-
lotjada el passat 5 de març, en la que els
mossos d’esquadra van detenir 6 persones,
alliberades després de declarar al jutjat amb
càrrecs d’usurpació per tothom i una sola
persona amb el càrrec d’atemptat. 
SANT ANDREU DE PALOMAR.- També al poble de
Sant Andreu de Palomar el diumenge 3
d’abril al matí una desena de persones van
entrar a una casa situada al carrer Pons i
Gallarza i van iniciar les tasques de rehabil-
itació. Aquella mateixa tarda una patrulla de
la guàrdia urbana intentava identificar algun
dels i les okupants, sense aconseguir-ho.  
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Pancarta desplegada a la façana del centre social Can Marbre a  Vilanova del Garraf.

Mor Antonio Téllez,
maquis i escriptor 
PERPINYÀ/EL ROSSELLÓ.- La setmana passada va
morir a la localitat francesa de Perpinyà a l’e-
dat de 84 anys el tarragoní de naixement An-
tonio Téllez. Després de lluitar amb l’exèrcit
republicà durant la guerra civil espanyola, va
exiliar-se a França al 36, on va romandre als
camps de concentració-refugiats fins que va
lluitar contra els nazis durant la invasió de
França i va iniciar la lluita dels maquis durant
els primers anys del franquisme. Es va dedi-
car a compilar informació sobre els anarquis-
tes a l’exili i les experiències revolucionàries
a l’estat espanyol, així com una tasca de recu-
peració de la memòria històrica amb la nar-
ració de moltes de les lluites anarquistes
contra la dictadura. Ens deixa nombrosos tí-
tols de consulta per conèixer aquella història
i aquelles persones que mai apareixen en els
gran llibres.                      Contra-Infos 5/4/05

BARCELONA.- Encara hi ha gent a la espera de
judici que fou detinguda a Barcelona durant
la Cimera de la UE que es va celebrar al 2002.
En concret 1 dels més de 100 detinguts i
detingudes està a l’espera de l’imminent cele-
bració del seu judici, amb una acusació de 7
anys de presó i casi 3 milions de pessetes.
Durant la manifestació del dissabte 16 de
març del 2002 fou reduït per 4 policies de
paisà, els quals des d’aquell moment i en el
seu terreny (comissaria de la Verneda) el van

torturar tant física com psicològicament. Ara
al torturat l’acusen d’agressor, i de ‘perill pú-
blic’ per arrasar ell solet amb casi tota Barce-
lona. No es pretén victimitzar a un company,
tampoc jutjar-lo. El que demanem és el su-
port de tots vosaltres. Farem xerrades els dies
dimecres 6 d’abril (al sopador del cso Els
Timbres), dijous 7 (19:30 a la Fera), divendres 8
(18:00 Can Vies) i dissabte 9 (19:00 al KOP)
amb posteriors concentracions. 

Grup de suport + Contra-Infos 5/4/05

Sentència contra
Justícia per acomiadar
un subdirector mèdic 

LA ROCA/VALLÈS ORIENTAL.- La Generalitat ha
estat comdenada a readmetre l’exsubdirec-
tor mèdic de la presó de Quatre Camins, al
que va acomiadar després que fer unes
declaracions denunciant les pallisses dels
carcellers en el motí del passat 30 d’abril
(veure CI anteriors). El jutjat social núm 26
de Barcelona considera veraç el contingut
de la carta en la que el subdirector mèdic
denunciava l’aïllament i la disperssió dels
presos dos dies després del motí, pel que va
declarar nul l’acomiadament, apart de sen-
tenciar que l’ha de readmetre. Aquest
episodi d’impunitat encara no ha acabat, ja
que es troba en curs en un jutjat de Grano-
llers la denuncia pels maltractaments dels
carcellers, en els que està imputat l’exdirec-
tor de la presó.             Contra-Infos 5/4/05

INAUGUREN ELS CENTRES SOCIALS LA MARANYA I CAN MARBRE

Noves okupacions a Vilanova, 
Lleida, Manresa i Sant Andreu

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

29 detencions a la
protesta de Madrid 

MADRID.- El passat dissabte 2 d’abril, es va fer
una manifestació a Madrid per protestar pels
desallotjaments del CSOA La Rua, i el del CSO

La Rata. La manifestació va començar a la
plaça Mirasierra. A les 19:30h, hi havien unes
150 persones concentrades a la plaça que
estava rodejada d’antidisturbis de la policia
nacional i registraven a tothom que sortia del
metro de Usera. A les vuit de la tarda unes
500 persones van intentar sortir de la plaça
pel carrer Olvido amb una pancarta que deia
“ningún desalojo sin respuesta. Ningún
respiro a los verdugos de la libertad”. La poli-
cia va fer un cordó al final del carrer, i quan la
gent es va apropar a ells, van començar les
càrregues. Després de més d’una hora de càr-
regues i corredisses pel barri, la manifestació
es va saldar amb 29 persones detingudes acu-
sades de “danys i desordres”, i “atemptat”. Tots
i totes van passar la nit a les dependències
policials de Moratalaz. Van sortir en llibertat
la tarda de diumenge.      Contra-Infos 5/4/05

POBLENOU/BARCELONA.- Dijous passat 31 de
març van començar a enderrocar l’antiga
fàbrica de la Farinera de Can Gili Vell situa-
da a la cruïlla dels carrers Doctor Trueta
amb Ciutat de Granada. L’objectiu d’aquest
enderrocament i d’altres complexos indus-
trials de la zona encara en funcionament, és
la construcció de 56 lofts de luxe amb preus
superiors als 500.000 euros (més de 83 mil-
ions de ptes.) i dos edificis per a ús comer-
cial, construïts per la promotora Riofisa i
Procam (ambdues propietat de Caixa
Catalunya). Aquesta operació s’emmarca
dins del Pla 22@. La societat 22@ és l’encar-
regada de gestionar el projecte de l’Ajun-
tament de Barcelona per transformar l’antic
barri industrial del Poblenou en un districte
dedicat a implantar empreses tecnològi-
ques, i mantenir però els usos residencials i
comercials, a través de la renovació urbanís-
tica de tota la zona. Aquest districte és,

actualment, el que més volum d’inversió
immobiliària concentra a Barcelona i, en els
últims tres anys, s’han instal·lat més de 80
empreses i institucions. Entre aquestes hi ha
Indra, T-Systems, Auna o General Electric.
El gerent de la societat municipal 22@
Barcelona, Rafel González Tormo, que va
formar part de l’equip tècnic que va redac-
tar el projecte del 22@, ha estat nomenat
aquesta setmana, director general de la
immobiliària Espais (responsable del pro-
jecte de Diagonal Mar a Barcelona). Però els
veïns i veïnes no pensen quedar-se de
braços creuats i ja han convocat pel proper
dijous 7 d’abril, a les 19 hores, a Can Felipa
(c/Pallars, 277), una assemblea veïnal per
tractar tota una sèrie de temes relacionats
amb el futur del barri, en especial la lluita
per la conservació de Can Ricart.  

Coordinadora contra el 22@ 
+ Contra-Infos 5/4/05

DIVENDRES 15 ABRIL 20H A PLAÇA ORFILA <M> SANT ANDREU, L-1

Concentració suport Kan Fritanga

ELS FETS DE LA CIMERA DE LA UE

Nous judicis contra els detinguts 
a la Cimera de la UE de Barcelona

ESPAI PÚBLIC PRIVATITZAT

Prohibeixen una calçotada a Les Corts
LES CORTS/BARCELONA.- El diumenge 3 s’havia
de fer una calçotada popular organitzada
per la Plataforma Infantil i Juvenil de Les
Corts, pero dos dies abans el districte va
denegar el permís, amb l’argument que hi
havia perill d’incendi. Tot i així, al mateix lloc
s’hi han fet nombroses butifarrades autorit-
zades, fet que fa pensar que hi ha altres
raons per a denegar el permís. El districte de
Les Corts fa un temps que tracta d’impedir
actes fruit d’iniciatives populars que es fan
als espais públics: ja ho va intentar amb les

festes joves de Les Corts i amb el 10è aniver-
sari de l’Agrupament Escolta. Això s’inscriu
dins la línia general que intenta imposar
l’Ajuntament de Barcelona: higienitzar la
ciutat, mercantilitzar l’oci, controlar i vigilar
els espais públics... És per denunciar aquests
fets i aquesta situació, que han convocat una
concentració el proper dijous dia 7 d’abril a
les 19h davant el Centre Civic Joan Oliver-
Pere Quart, coincidint amb el ple municipal. 

Contra-Infos 5/4/05

ANTIFEIXISME PRESOS I PRESES EN LLUITA



Després de la fallida previsió de pluges del passat cap de setmana segueix la sequera extesa arreu de les nostres comar-
ques. El proper divendres poden tornar a caure ruixats intensos a punts de la costa i el prelitoral. A partir de dissabte
refrescaran les temperatures sobretot les nocturnes, però tornarà l’ambient assoleïat amb temperatures diurnes suaus. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 Dissabte 9 Diumenge 10 Dilluns 11 Dimarts 12

DIMECRES 6 ABRIL A LES 19H, AULA 2 DEL CCCB, C/MONTALEGRE 5

Reunió solidaritat amb immigrants

7, 8 I 9 D’ABRIL A CAN MASDEU I A LA MASIA DE LA GUINEUETA

Trobada del Caracol Zapatista a Bcn

DIUMENGE 10 D’ABRIL A LES 11:30H A LA PLAÇA UNIVERSITAT

Mani contra tancament de Miniwatt

LLUITES VEÏNALS

A UN ANY DE LA MORT DEL CONDUCTOR D’AUTOBÚS PABLO DÍEZ...

No oblidem. Dimissió Xavier Casas

SANT BOI/BAIX LLOBREGAT.- «Des de la
Federació d’Associacions de Veïns i, més
concretament des de l’Associació de Veïns
“La Unió” del Barri Centre, volem aixecar la
nostra més enèrgica protesta pel tancament
de la Biblioteca Lluís Castells, la qual estava
donant un magnífic i necessari servei per als
joves i per als veïns del Barri Centre. No
entenem el que està passant al nostre poble.
Aparentment, l’administració local vol fer
veure que les decisions importants es prenen
de forma consensuada amb els administrats.
A tota hora i tots els dies de la setmana es
fan Consells de tota classe: de ciutat, de
barri, de cultura, de mobilitat, de medi ambi-
ent, etc. No obstant això, quasi totes les
decisions importants es prenen unilateral-
ment, “a les fosques” i de forma arbitrària. (...)
El tancament de la Biblioteca Lluís Castells
ha sorprès i ha fet enfadar a moltes entitats i
a molts ciutadans i ciutadanes que res en
sabien. Els projectes faraònics com la “Gran

Bunquer-Biblioteca”, la Ciutat del Cinema i
altres propostes d’aquest tipus, potser
donaran molts vots, però allò que el teixit
social del poble necessita, són coses més
properes, més càlides, i més participatives.
Les grans superfícies potser consumiran
molts quilovats en calefacció però, social-
ment, són tan fredes que poden arribar a ser
depriments i “refreden” les ganes de partici-
par-hi activament. Pensem que s’està deixant
morir el que teníem més proper i participatiu
(la Biblioteca Popular, els Ateneus, la
Biblioteca Lluïs Castells etc.) per anar con-
struint aquest macro-muntatges artificials i
faraònics aliens al sentiments dels veïnals.
Volem lluitar perquè el patrimoni cultural
santboià no es perdi i per conservar pel
poble el que es del poble, per això exigim
que les biblioteques de barri, més properes
als ciutadans, no es tanquin i que la
Biblioteca Lluís Castells es torni a obrir. Ara
mateix!».                        FAV + La Unió 5/4/05

El passatger de Renfe
emmanillat a Badalona
condemnat per 
amenaces i lesions
Barcelona.- El cas que denunciàvem en el
butlletí 350 d’un passatger que havia estat
emmanillat a l’estació de la Renfe de
Badalona per un agent de seguretat privada
després que se li demanés que parlés en
català; ja té resolució. El dilluns dia 4, es va
fer pública la sentència en què el passatger
ha estat condemnat per delicte d’agressió.
El dia de l’emmanillament, el passatger va
presentar una denúncia per amenaces i
lesions; paral·lelament, l’agent presentà una
altra denúncia en els mateixos termes. La
justícia ha dictaminat que l’agent és qui fou
agredit i ha condemnat al passatger a 45
dies de multa i al pagament de les despeses
processals.   Vilaweb + Contra-Infos 5/4/05

Sabotejats 8 apartats de
correus d’una empresa de
missatgeria que colabora
amb l’experimentació 
BARCELONA.- La nit del 18 de març, els 8
departaments (mail boxes) de UPS a Bar-
celona van ser sabotejats per diversos grups
d’acció coordinats. A tots ells se’ls van sege-
llar els panys i se’ls va fer una pintada amb
sprai en la que es podia llegir HLS tatxat. En
una de les sucursals havia una furgoneta
aparcada, la cual també va ser segellada, i
tatxat amb sprai el logotip de ups i els
retrovisors, ademes es va escriure UPS tor-
tura animals. Aquesta mateixa sucursal va
ser apedrejada i els seus vidres trencats. 
Aquesta acció es va fer en solidaritat amb
els animals torturats a HLS i amb Sarah
Gisborne i Peter Young. Sarah va ser con-
demnada a 6 anys de presó per actes molt
semblants als aquí descrits. Peter ha estat 7
anys en busca i captura per alliberar visons
a E.E.U.U. i ha sigut capturat recentment. 
D’altra banda, a Italia dos activistes per l’al-
liberament animal van ser condemnats.
Sergio i Agnese, els dos companys italians
estan acusats de col·locar un artefacte
explosiu contra una carniceria. Per veure
imatges del judici i la manifestació de suport:

Accióvegana + Contra-Infos 5/4/05

40 ciclistes juguen partits de futbol a la primera
convocatòria primaveral de la Massa Crítica
BARCELONA.- El passat divendres al vespre, 40 ciclistes van participar a la Massa Crítica. La
pedalada va transcórrer sense incidents importants amb els automobilistes i els motoristes.
Carregats de confetti i flors de paper, els participants cantaven lemes com “Sense cotxes,
sense fums” o “Recicla’t la moto i fes-te una bici”. La novetat ha estat l’organització de par-
tits de futbol a diferents cruïlles de la ciutat. Davant de la mirada atònita de molts conduc-
tors, a la cruïlla de Muntaner amb Gran Via, van treure una pilota, varen fer una rotllana i es
van posar a jugar. El públic va ser mas-
siu al segon partit de futbol a Pelai
amb Rambles. Es va proposar al mig
del carrer i en assemblea l’organ-
ització d’accions ciclistes davant de la
Fira de Barcelona amb motiu de la cel-
ebració del Saló de l’Automòbil al
maig. La propera bicicletada es real-
itzarà el proper 6 de maig a la Plaça
dels Països Catalans, davant de
l’Estació de Sants.         Massa Critica + 

Contra-Infos 5/4/05

DISSABTE 9 D’ABRIL A LES 17:30H A LA PLAÇA BONET, DE SALOU

Manifestació contra “España 2000”

DIVENDRES 8 D’ABRIL A LES 10:30H A L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL BCN 

Concentració contra condemna Terrassa

DIJOUS 7 D’ABRIL A LES 19H DAVANT EL CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER

Defensa l’ús públic de l’espai a Les Corts

Dijous 7 d'abril a les 22h, concert a la
Facultat d'Agrònoms (Lleida).
Dijous 7 d'abril a les 12h, xerrada sobre l'Ope-
ració Estany, a la Fac. de Ciències de la UdG.
ORGANITZA: Plat. Aturem la Guerra de Girona
Divendres 8 d'abril a les 20,30h, passi dels
vídeos de Torà (elaborat per Suport Po-
nent), repressió als Països Catalans (d’Alerta
Solidària), Muerte Silenciosa de KaleGorria.
Sopar amb bo d'ajut 4 euros.

ORGANITZA: CSO La Gàbia (Lleida)
Divendres 8 d'abril a 2/4 de 8, xerrada:
«Tortura i repressió a casa nostra?», amb els
3 de Gràcia, tres joves graciencs detinguts
pels UPAS i els joves detinguts el 4 d'oc-
tubre. Al local dels Bordegassos (p. Ca-
sernes de Vilanova i la Geltrú). Després so-
par i festa solidària amb els 3 de Gràcia a
Can Marbre (c/ sant Josep núm. 13).
ORGANITZA: Coord. Antirep. Penedès-Garraf
Divendres 8 d'abril a les 19:30h, concen-
tració davant de la presó Model.
A les 21h, sopar a la Kasa de la Muntanya.

ORGANITZA: Assemblea contra les presons
Dissabte 9 d'abril a les 12h, a la plaça de la
Revolució. Jornada pels 3 de Gràcia. 
Al Tradicionàrius a les 19h concert amb
Obrint Pas, Ràbia Positiva, Insershow, Pira'ts
Sound System, Red Banner, Revolta 21, Kill,
Igitaia, Arma Social, Avalots.
A la nit, festa a La Fera (c/Santa Àgata). 
ORGANITZA: Coord. Antirepressiva de Gràcia
Dissabte 9 d'abril a les 17h, taula informati-
va, concentració i exposició a la Plaça Paeria 
A les 20'30h a La Maranya, Xerrada "La
repressió a les Terres de Ponent: Joan
Albert, Torà, 12 octubre, Tàrrega,..."
A les 22h a L'Ocell Negre, Sopar i lectura de
cartes i poemes. A Lleida ciutat.
Dissabte 9 d'abril a les 10h, torneig de fut-
bol-sala, dinar popular i a les 18h xerrada
sobre repressió, a Vilafranca. 
ORGANITZA: Coord. Antirep. Penedès-Garraf

ORDENAT PEL CONSISTORI D’ESQUERRES DE LA LOCALITAT

Rebuig santboià al tancament 
de la Biblioteca Lluís Castells 

ALLIBERAMENT ANIMAL LA MASSA CRÍTICA

IMPUNITAT POLICIAL


