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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

Comissions i UGT, a través dels seus respectius secretaris generals, es van mostrar partidaris en unes declaracions del passat 25 d’abril, de que quan acabi el procés de regularització d’immigrants, el proper maig, el govern persegueixi amb fermesa els immigrant il·legals.

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- El dimarts 19 al
vespre, les declaracions de Paco Bustos anun-
ciant entre llàgrimes la seva dimissió parcial,
eren el tret de sortida d’una intensa setmana
de mobilitzacions, declaracions i mentides
dels mitjans de comunicació, especialment
locals. Paco Bustos anunciava la renúncia al
càrrec de cap de la policia municipal tot i que
es comprometia a continuar essent tinent d’al-
calde de l’àrea de territori. El context era clar.
Des de les darreres eleccions municipals en
què Manuel Bustos aconseguí la majoria abso-
luta i el seu germà fou nomenat com a respon-
sable de la policia, s’han produït nombrosos
abusos de poder que culminaren amb la
detenció d’un noi de 14 anys, agredit i detingut
per enganxar un adhesiu. A mode de resum,
des de les darreres eleccions s’han produït
varis incidents com l’apallissament d’un jove
hores després d’un míting socialista i els fets
del Bemba al setembre del 2003 que foren un
punt d’inflexió en el qual l’ex-regidor Paco
Bustos fou imputat penalment juntament amb
Ayuso, un altre regidor. El descrèdit municipal
del Bemba, enlloc de generar reflexió, causà
una intensificació de les campanyes repres-
sives i l’actitud confrontativa de l’equip de
govern. Fets com l’intent il·legal de la policia
municipal de desallotjar una vivenda okupada
amb dos joves ferits, la càrrega policial contra
els treballadors de l’empresa municipal
Smatsa que han iniciat una vaga indefinida, la
detenció del jove de 14 anys i la posterior
agressió d’un policia municipal que llançà un
esprai “antipersones” contra quatre persones,
entre elles, el pare del jove detingut, en són un
exemple. Exemples que causaren la publicació

del Manifest per una Ciutat Viva signat per
gairebé mil persones i que arribaren al
Parlament de Catalunya que començà a fer
pressió sobre el consistori per tal que modi-
fiqués la seva actitud. Contràriament a aquest
postulat, l’actitud de l’ajuntament respecte el
problema real de la violència feixista, ha estat
permissiva, fins al punt d’utilitzar la Comissió
de la Convivència, creada juntament amb d’al-
tres entitats per fer front a la problemàtica,
per incloure l’Assemblea d’Okupes com a grup
d’aquestes característiques.    
Campanya de manipulació del consistori
La dimissió però, no al·legava a la incom-
petència de Paco Bustos per fer front a les
demandes de la ciutat, sinó que es justificava
oficialment, sobre la base de contínues ame-

naces dels moviments socials de Sabadell
contra ell i la seva família. Aquesta campanya
ha estat recolzada en tot moment pels mit-
jans de comunicació locals com Ràdio Sa-
badell, el Diari de Sabadell i Canal 50, junta-
ment amb d’altres diaris com La Vanguardia,
que han fet de portaveus del consistori ocul-
tant informació tal com l’obertura d’una
investigació per part de la Generalitat anun-
ciada per Tura per dictaminar abusos de
poder de la policia municipal. L’endemà de
l’anunci, els mitjans treien a portada les
declaracions d’una “veïna” de Paco Bustos
que havia vist una trentena de joves “tots de
negre” cercant el domicili del regidor. La
veïna és una coneguda militant del Partit
Socialista, que no viu al mateix barri  i amb

càrrec a l’empresa constructora municipal
Vimusa. Alhora Manau, un dels regidors més
propers a l’alcalde, acusava amb noms i cog-
noms membres de diversos col·lectius, de
pretendre estendre la  “kale borroka” a la ciu-
tat, fet pel qual ja ha estat denunciat, entre
d’altres, per la coalició Entesa per Sabadell.
La declaració anava acompanyada de la notí-
cia que el jove de 14 anys detingut, havia sig-
nat un manifest en suport a les organitza-
cions juvenils de l’esquerra abertzale. 
La societat civil fa pinya
Totes les entitats, des dels moviments jove-
nils articulats a través de l’MPS, instituts, la
FAV, Entesa per Sabadell, ciutadans i associa-
cions de tot tipus, han fet front comú a aque-
sta onada repressiva i han plantat cara al con-
sistori. El moviment civil no ha parat durant
aquesta setmana intentant extrapolar la
situació concreta a la insostenibilitat real de
l’actual govern municipal. Múltiples persones
han expressat amb cartes als diaris la “poca
talla del regidor Bustos”, i varis ciutadans al
marge fins ara de la política municipal, han
reaccionat davant aquesta situació. L’Assem-
blea d’Okupes va okupar una nova vivenda el
divendres 22 per continuar visibilitzant la
problemàtica de l’habitatge. Al marge de les
múltiples declaracions, el dimarts 26, la ma-
joria d’instituts van fer una vaga per de-
nunciar la detenció del jove estudiant. Alho-
ra, hi ha convocada una concentració pel di-
mecres dia 27 a l’Ajuntament coincidint amb
el ple municipal. Si l’estratègia del consistori
era dividir i reprimir, el context de malestar
previ ha acabat produint el resultat invers.       
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EL CONSISTORI ENGEGA UNA GRAN CAMPANYA DE REPRESSIÓ I MANIPULACIÓ CONTRA EL MOVIMENT JUVENIL

Els reiterats abusos de la policia municipal fan dimitir a Paco Bustos
i ho atribueix a les suposades amenaces de moviments socials

La societat civil sabadellenca fa pinya per aturar l’onada repressiva que esquitxa a tothom. Una vaga d’estudiants i una manifestació primers actes

BARCELONA.- “May Day May Day! Recuperem
el primer de maig com a espai de conflicte
en el qual es juga tota la nostra vida.
Recuperem el primer de maig com a
moment de visibilitat i d’afirmació d’una
rebel·lió heterogènia i potent que s’autoor-
ganitza, que imposa nous drets exercint-los,
i que exigeix un salari social universal men-
tre posa en pràctica formes de reapropiació
indirecta de la renda. Recuperem el primer
de maig a part dels sindicats oficials i contra
els sindicats oficials. Recuperem el primer
de maig més enllà del treball i contra el tre-
ball.(...) Fruit de contactes, discussions i
intercanvis entre persones i col·lectius de
tota Europa en lluita contra la precarietat,
després d’uns anys d’assajos s’inaugura un
ampli procés europeu que des de l’autono-
mia i l’articulació en xarxes ens permeti
dotar-nos de força en la rebel·lió davant el
món que se’ns imposa. L’EuroMayDay’05 se
celebrarà aquest any a quinze ciutats arreu
d’Europa amb accions de suport a d’altres
ciutats. (...) convidem tothom a multiplicar
accions, gestos, a disfressar-se, a senyalitzar

els agents de la precarització, etc. Convidem
a reapropiar-nos del carrer com  espai d’ex-
pressió de la rebel·lió col·lectiva.”
El Bloc Negre també convoca al May Day
Per una altra banda, diversos col·lectius
anarquistes, llibertaris, anarcosindicalistes,
àcrates, autònoms i antifeixistes, constituïts
com a Bloc Negre, han preparat l’acte d’en-
guany a Cotxeres de Sants on són convidats
tots el col·lectius a participar-hi i a montar
paradeta. Com a convocatòria conjunta hi
ha la manifestació que ha de sortir diu-
menge 1 de maig a les 6 de la tarda de la
plaça universitat; cal recordar que l’any pas-
sat prop de 10.000 persones es van manifes-
tar en la mateixa convocatòria.
Actes arreu de Catalunya
No menys intensa serà aquesta setmana a al-
tres poblacions de Catalunya per aquestes
dates; hi ha convocatòries anunciades a Ter-
rassa, a Berga, a Santa Coloma de Gramenet i
a Igualada on s’hi faran dinars, xerrades, con-
centracions, manifestacions, bicicletades,...

May Day + Bloc Negre + 
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Recuperem el primer de Maig amb 
la lluita contra la precarització

Com cada any a l’1 de maig es reprodueixen els actes, accions i manifestacions per
part del més ample ventall de grups i col·lectius polítics i socials d’arreu de
Catalunya que lluny de claudicar a la institucionalització i buidatge de contingut
amb la que els sindicats majoritaris proven d’apropiar-se d’aquesta data, aposten
per la denúncia quotidiana contra la precarització de les nostres vides.

MAYDAY 2005, PRIMER DE MAIG VERSUS SINDICATS OFICIALS

Els precaris i precàries es rebel·len
MAYDAY 2005, DIUMENGE 1 MAIG A LES 18H PLAÇA UNIVERSITAT

Per l’autoorganització i la presa de 
nous drets i el salari social universal

IMPUNITAT POLICIAL AL FEU D’EN BUSTOS



EL VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

Continuen les accions en defensa de Can Ricart
POBLENOU/BARCELONA.- Les veïnes i veïns del Poblenou, tornaran a sortir al carrer per man-
ifestar el seu rebuig i indignació davant el conjunt d’agressions que s’estan duent a terme
contra el teixit social, el patrimoni històric i la identitat d’aquest barri. En aquest cas les
reivindicacions es centren en l’enderrocament del conjunt fabril Can Ricart, que a més de
destruir-ne el valor arquitectònic (és un dels complexos industrials més importants del
segle XIX), posa en perill a 34 emprese i 240 treballadors. Aquesta actuació demostra un
cop més la insensibilitat del consistori, així com la inexistència d’una política industrial i
del patrimoni històric digna i consistent. Més de 40 associacions i entitats donen suport
a aquesta mobilització.                                                                          Contra-Infos 26/4/05

SANTA CATERINA/BARCELONA.- Cap a les 8:30 del
pasat dilluns 25 d’abril cinc furgones d’anti-
avalots, diverses brigades de paletes, així
com tècnics municipals i policies de paisà
van aparèixer al Forat de la Vergonya. Tenien
la intenció de dipositar al camp de futbol
habilitat pels veïns la infrastructura d’obres
que s’utilitzarà per a les obres dels carrers
del voltant del mercat de Santa Caterina.
Intentaven dipositar-hi palés amb material,
sacs i contenidors de runa, casetes pels obr-
ers, maquinària, etc. que haurien fet inservi-
ble per a l’ús públic aquest espai. Una trente-

na de persones, però, es van concentrar ràp-
idament al lloc dels fets. Davant de la pressió
d’aquestes persones els responsables del dis-
tricte van decidir no dipositar el material al
camp de futbol, sinó fer-ho al solar de l’últim
edifici enderrocat al Forat de la Vergonya.
Sembla que tanta pressa per portar material
al Forat ha estat fruit de la necessitat de
deixar el mercat de Santa Caterina ben net
abans de la seva imminent inauguració, por-
tant la brutícia dos carrers més enllà però
lluny dels ulls de turistes i mitjans de comu-
nicació.                            Contra-Infos 26/4/05

POBLENOU.- L’associació de veïns junt amb les
Ampes i escoles del barri que formen part
de la Plataforma per l’Educació Pública del
Poblenou van realitzar el passat dia de Sant
Jordi una jornada d’intercanvi de llibres per
reivindicar que es contrueixi una biblioteca
a la fàbrica de Can Saladrigas. A més es
podia veure una exposició de dibuixos fets
pels infants de les escoles que portava com
a lema “Volem la biblioteca”.
CLOT/CAMP DE L’ARPA.- El passat divendres 22
d’abril es va fer un acte reivindicatiu davant
la seu del Dictricte de Sant Martí, que va

consistir en construir una biblioteca de
cartró i cartró pedra, mentre es realitzaven
activitats infantils i musicals. En aquest barri
no hi ha cap biblioteca pública i, tot i que
per aquest mandat estava compromesa la
construcció d’una, les últimes notícies apun-
ten a que s’ajornarà la contrucció de la ma-
teixa fins l’any 2010. Al Pla d’Equipaments
Públics del Clot-Camp de l’Arpa aprovat el
gener del 2003 es deia que fan falta, com a
mínim, dues biblioteques de barri (al voltant
de 1.000 metre quadrats cadascuna).
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BARCELONÈS.- El col·lectiu d’immigrants en
vaga de fam desde el 2 d’abril, concretament
el grup tancat al local de la CNT de
Barcelona, ha decidit radicalitzar la seva llui-
ta i deixar d’ingerir sucs i serum amb l’inten-
ció de tampoc beure aigua en els propers
dies. Tres dels immigrants, d’origen pak-
istanès, estan hospitalitzats amb símptomes
de deshidratació, baixades de sucre i altres
problemes de salut, es queixen de que no
estan sent atesos correctament als centres
de salut on acudeixen. Segons ens van infor-
mar en la roda de premsa que es va realitzar
a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) les
dades proporcionades pel propi Ministeri de
Treball i Afers Socials indiquen que entre el
passat mes de desembre i el mes de març,
mes en el que ja estava en marxa el procés
de regularització extraordinaria, només hi ha
una diferència de 77.162 persones més amb
targeta o autorització de residència en vigor
a tot l’estat, i de 42.387 en el cas dels de
règim general que és on entrarien els anom-
enats ‘sense papers’. D’aquestes dades es
desprèn que el procès de regularització, tal i

com s’està denunciant desde fa mesos, és
poc real i únicament representa un rentat de
cara del Govern. 
Pel que fa al ritme de creixement de la pre-
sentació de sol·licituts, també xifres segons
el Ministeri, es pot comprovar que existeix
un estancament desde la setena setmana de
l’inici del procés, ja que desde llavors no s’ha
superat la xifra de les 10.800 sol.licituts
diaries i per tant, a 11 dies de la finalització
del procés, no hi ha hagut cap creixement
exponencial tal i com defensa el Govern.
Actualment hi ha 380 persones tancades de
les quals 170 mantenen la vaga de fam, la
resta davant la necesssitat de treure la
protesta al carrer i aconseguir més recolça-
ment de la gent ha deixat la vaga de fam.
La mobilització al carrer
Aquest passat diumenge dia 24 el col.lectiu
d’immigrants va convocar a unes 3000 per-
sones en una manifestació pel centre de
Barcelona que va acabar en un dinar popular
al ‘Forat de la Vergonya’ on van haver-hi
actuacions de diferents grups musicals
durant tota la tarda. El mateix diumenge a

Santa Coloma, el col·lectiu Ara Santa
Coloma va escenificar, a la plaça de la Vila,
les condicions dels presos de Guantànamo,
tot fent una comparació de la falta absoluta
de drets humans entre aquests presos i els
‘sense papers’. Aquesta acció es feia en
suport a la gent que porta més de 22 dies
tancats en vaga de fam. Pel que fa als dos
joves que van ser identificats la setmana
passada a Terrassa, a les portes d’un dels
centres on estan tancats en vaga de fam els
immigrants, va celebrar-se el judici el passat
dimecres 20 d’abril. Els policies que els
havien denunciat no van presentar-se i la fis-
calia va demanar l’absolució, així que sembla
ser que tot quedarà en pura intimidació
policial. Pel proper dimecres 27 d’abril hi ha
convocat un altre tancament, a partir de les
15:30h i amb capacitat de entre 15 i 40 per-
sones, al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), cedit fins al proper
diumenge, a l’espera de que el MACBA
cedeixi un altre local per tancar-se.

Assemblea per la Regularització sense
Condicions + Contra-Infos 26/4/05

ENCADENAMENT PELS 3 DE GRÀCIA A LA SEU DEL PSC 

23 d’abril reivindicatiu sota
el lema «Cap reforma, cap
estatut. Autodeterminació»
BARCELONA.- La jornada de Sant Jordi fou, un any més, dia de
reivindicacions. Al migdia, un grup de solidaris de la campanya
«Països Catalans insubmisos» es van encadenar a la paradeta del
PSC-PSOE per tal d’exigir l’absolució dels tres joves graciencs
encausats per l’Audiència Nacional. L’encadenament va durar
aproximadament una hora i mitja, durant la qual, la paradeta
romangué clausurada. A la tarda, es van produir varis moments
de tensió quan la guàrdia urbana va intentar que totes les
paradetes que tenien qualsevol símbol o bandera, les retiressin,
a diferència dels partits oficials que onejaven grans banderes i
tenien penjats diversos cartells. Cap a les sis de la tarda, va
començar la tradicional manifestació a plaça Universitat, convo-
cada per Endavant, Revolta Global, Cajei, Maulets i Alternativa
Estel sota el lema «Cap reforma, cap estatut. Autodetermi-
nació». Aquest bloc agrupava unes 400 persones, darrera del
qual, s’hi situava el bloc de la CAL amb un parell de centenars
més. El recorregut fou molt tranquil, acabant al Fossar de les
Moreres amb la lectura del manifest.        Barrisants.org 26/4/05

Amenacen de precintar l’Ateneu de Barberà
BARBERÀ/VALLÈS OCCIDENTAL.- A principis de març un tècnic de l’Ajuntament de Barberà va
anar a fer un informe sobre l’estat de l’Ateneu de Barberà, un espai utilitzat per entitats
joves i l’únic autogestionat que es troba a la ciutat. Durant un temps no se’n va saber res
més, però el passat dia 22 d’abril s’havia de celebrar un concert en aquest espai i dues hores
abans es van presentar allà dos agents de la Policia Nacional dient que aquest no es podia
dur a terme. Duien una ordre de cessament de l’activitat en que s’advertia que si no obeïen,
l’Ateneu seria precintat. L’argument era que segons l’informe muncipal l’espai no reunia les
condicions de seguretat necessàries.                                                       Contra-Infos 26/4/05

UNA TRENTENA DE VEINS ACONSEGUEIX QUE PALETES, TÈCNICS I POLICIES MARXIN

L’ajuntament fracassa en l’intent d’inutilitzar
el camp de futbol del Forat de la Vergonya

Els veïns del Poblenou i el Clot-Camp de
l’Arpa reclamen més biblioteques públiques

VAGA DE FAM INDEFINIDA DE CENTENARS D’IMMIGRANTS

Les tancades d’immigrants es radicalitzen declarant-se
en vaga de sed davant la inflexibilitat de Joan Rangel

Acció per l’absolució d’en
Franki, el jove terrassenc que

podria entrar a presó per haver
estripat una bandera espanyola

BARCELONA.- El passat dijous 14 d’abril, un grup de joves van despenjar la
bandera espanyola del Castell de Montjuïc per substituir-la per una
altra amb la inscripció «Absolució Franki» en referència al jove egarenc
que ha estat condemnat recentment a dos anys i tres mesos de presó
per haver baixat i estripat una bandera espanyola de l’Ajuntament de
Terrassa. «Al marge que creiem fermament en la innocència dels nos-
tres companys i que durant el judici que va condemnar als dos joves no
es va presentar cap prova contra ells (ni tan sols els policies municipals
de l’Ajuntament de Terrassa els van reconèixer), ens sembla totalment
ridícul i injustificable que algú pugui anar a la presó per un fet com
aquest.» S’ha obert un número de compte corrent per fer aportacions
econòmiques per tal de poder realitzar la campanya de suport als dos
joves condemnats, així com per les despeses judicials. El nº de compte
és : 2074-0103-22-3120581648. També es pot demanar més informació
de la campanya enviant un correu a l’adreça de S.A.T. (Solidaritat
Antirepressiva de Terrassa): sat@terrassa.mesvilaweb.com

Contra Infos + Tomb Antirepressiu 19/4/05

Èxit de la vaga de miners de Sallent 
SALLENT/EL BAGES.- El passat dia 22 d’Abril els
treballadors de la mina propietat de la
empresa multinacional Iberpotahs de Sallent
tornaven a paralitzar l’explotació del jaci-
ment. La jornada de vaga que tenia l’objectiu
de manifestar el desacord amb l’acomiada-
ment de cinc companys va aconseguir que
l’aturada fós total. La jornada va començar
amb una manifestació per la població de
Sallent i una marcha amb cotxes cap a
Manresa on es van repartir volants infor-
matius. Un cop allà van ser rebuts pels
responsables del Concell Comarcal del Bages
i pel Delegat Territorial de Govern, Sr. Mora.
Els treballadors sostenen que aquests acomi-
adaments son l’inici d’un seguit de conse-
qüències fruit de la mala gestió de l’empresa
i exigeixen, per una banda, que es torni a
obrir la taula de negociacions amb totes les
parts implicades que l’empresa va tancar el
passat 1 d’Abril, i per altra banda, que s’elabori
un projecte o un pla industrial que garanteixi
la viabilitat de la empresa. Durant aquesta
jornada de vaga els treballadors han anunci-
at que si no hi ha avenços es convocará una
tercera jornada el dijous 28 d’Abril. 

Contra la privatització de Parcs i Jardins
BARCELONA.- El passat diumenge dia 17 d’Abril
els treballadors de Parcs i Jardins van fer una
aparició a la  Festa de la Primavera que organ-
itzava l’Ajuntament de Barcelona al Parc de la
Ciutadella. En l’acte, de carácter informatiu,
es repartien globus negres, volans i es recol-
lien signatures contra la privatització de
Parcs i Jardins sota el lema “No a la pri-
vatització de Parcs i Jardins. Defensem el
verd públic”. Posteriorment un grup d’uns 50
jardiners/es van manifestar la seva indi-
gnació amb les intencions de l’Ajuntament
de convertir l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins en un entitat pública empresarial
seguint tot el recorregut que van fer l’alcalde
Clos i la Presidenta del Institut Municipal de
Parcs i Jardins la Sra.Inma Mayol. 

Barricades a l’entrada de Tàrrega
TÀRREGA/L’URGELL.- Els treballadors de l’em-
presa del sector del metall Ros Roca, de Tà-
rrega, han tallat avui des de les 8 del matí
amb barricades l’entrada de la ciutat per de-
manar l’augment salarial del 3,5%. El tall cor-
respon a la primera de les tres jornades com-
pletes de vaga que faran aquesta setmana. 

Contra-Infos 26/4/05

Proliferen les
lluites laborals 

23 D’ABRIL REIVINDICATIULA INICIATIVA DEL TOMB ANTIREPRESSIU 2005 



Aquesta setmana seguirà la sequera i entrarem de ple a una situació de baixes humitats extremes. L’ambient asso-
leïat predominarà durant tota la setmana, amb temperatures molt altes per l’època, apropant-se als 30 graus a les
comarques de l’interior. A la costa més suaus però caluroses al centre del dia. Arribaran ruixats a partir de dimarts.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 Dissabte 30 Diumenge 1 Dilluns 2 Dimarts 3

DIMECRES 27 D’ABRIL 18:30H AL CARRER BREDA 9, <M> ENTENÇA L-5

Acte contra l’assetjament sexual

APORTACIONS SOLIDÀRIES AL COMPTE: 2100-2235-13-0200117895  

Cal un nou servidor per Sindominio

DIVENDRES 29 D’ABRIL A LES 10H MATÍ AL PASSEIG LLUIS COMPANYS

Acte suport davant judici Kan Titella

DEL 16 AL 19 DE JUNY, MÉS INFORMACIÓ A www.eurotop.tk

Contracimera europea de Luxemburg

DISSABTE 30 D’ABRIL A LA VIOLETA, C/MASPONS AMB SANT JOAQUIM

Jornada de debat sobre la Vila de Gràcia 

DIJOUS 28 D’ABRIL A LES 19H MANIFESTACIÓ, ROTONDA CASINO

Aturem els desnonaments a Can Ricart
DIJOUS 28 ABRIL A LES 8 MATÍ ESMORZAR, AL C/SANT HIPÒLIT 28

Aturem desallotjament Kan Fritanga

AL COMPTE CORRENT 2030-0163-09-3000004892, O POSANT-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES

El Contra-Infos necessita la vostra aportació econòmica

Cent policies desallotgen dues vivendes
EL CLOT/SANT MARTÍ.- A les 9 del matí del 26 d’abril 13 furgons d'antiavalots de la policia nacional
es van presentar al carrer del Clot. Van tallar la via en el tram comprès entre Meridiana i car-
rer Aragó. Alguns d'ells encaputxats, amb el casc posat, ulleres fosques i fent cordons que
impedien el pas a vianants. L'objectiu d'aquest centenar de policies era desallotjar dues cases
habitades sense pagar lloguer ni hipoteca als números 99 i 101. Hi va haver insults i empentes,
mostrant en tot moment actituds xulesques i prepotents, cap els i les desallotjades i cap a la
resta de veins del barri. Una trentena de persones varen treure les pertinences que dels edifi-
cis abans de que fossin tapiats i destrossats interiorment per brigades de manobres reclutats
per la propietat. D'altra banda, el desallotjament previst pel mateix matí al carrer Mir 28 de
Sant Andreu de Palomar va quedar suspès després de realitzar-se una concentració de protes-
ta davant de la casa. De moment no hi ha nova data d’assalt policial.      Contra-Infos 26/4/05

Sanitat vol desallotjar
La Lokeria per després
no fer-ne cap ús
HOSPITALET/BAIX LLOBREGAT.- Aquesta set-
mana ha arribat al centre social La Lokería
de l’Hospitalet de Llobregat la primera
notificació judicial després de 7 anys d’oku-
pació de l’espai. El procés judicial és un
desnonament per precari. Consta com a
part demandant la institució CatSalut, és a
dir, la conselleria de sanitat depenent de la
socialista Marina Geli. Tot i això reconeixen
que no tenen cap interès d’ús de l’edifici i
que tan sols es procedeix a la interpelació
judicial per interessos patrimonials. A priori
la zona està qüalificada com a zona verda,
però ja es parla d’interessos especulatius
que podrien cambiar les coses. Des de La
Lokería no entenen quins interessos s’am-
aguen davant d’aquest nou procés judicial
injustificable des d’un punt de vista polític. 
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DESPRÉS DE L’ASSALT POLICIAL DE LLUCALARI

Projectes de vivenda a Menorca i Sabadell

Congrés d’okupació 
BILBO/EUSKAL HERRIA.- El proper divendres 29
d’abril comença al centre social Kukutza de
la capital Biscaïna (al barri d’Errekalde), el
Congrés d’Okupació. Durant els 4 dies de
trobada tindran lloc debats, tallers i posada
en comú d’experiències i projectes. La pre-
sència al Congrés de col·lectius i persones
provinents d’Euskadi, Catalunya, l’Estat es-
panyol, França, Itàlia, Alemanya, Holanda i
d’altres llocs d’Europa fan preveure una
trobada de gran interés. Des de Catalunya és
previst que hi hagi presència de membres de
l’Assemblea d’Okupes, de l’Oficina d’Okupa-
ció, i de centres socials com el Pati Blau,
l’Hamsa i Can Vies. També hi haurà presència
de lletrats que defensen casos d’okupació.
Podeu seguir també el congrés a través d’in-
ternet: www.okupaziokongresua.org 
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DIVENDRES 6 DE MAIG A LES 20H A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Massa crítica surt amb força al carrer

DISSABTE 30 D’ABRIL A LES 18H AL PARC 11 DE SETEMBRE D’ESPLUGUES

Manifestació contra el Pla Caufec

Als solidaris de
Miniwatt se’ls 
demana un any de
presó i presenten 500
autoinculpacions
BARCELONA.- Recordem que el proper 28
d’abril els solidaris i solidàries amb
Miniwatt seran jutjats. Des de la fiscalia es
demana un any de presó per un tall de tràn-
sit, que com a molt pot ser una falta. El
dimarts dia 26 d’Abril en una roda de prem-
sa  diferents entitats socials, sindicals i veï-
nals han protestat contra la despropor-
cionada demanda i la Xarxa contra els tan-
caments ha presentat públicament més de
500 autoinculpacions que es presentarán
davant del jutge durant el judici el proper
dijous 28 en suport als detinguts el passat
dia 22 de Març. També en aquesta roda de
premsa s’ha convocat  a una concentració
davant del Jutjats de Lluís Companys el
dijous a les 12 hores, hora del judici. 
Entre les entitats que donen suport als
detinguts es troba Justícia i Pau, la
Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) i els sindicats CGT,
Intersindical CSC, Intersindical Alternetiva
de Catalunya (IAC) i  la Federació de
Treballadors de Catalunya (FTC).
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BARCELONA.- El 17 de Juny del Fotut 2004 Jose
Antonio Cano Verdejo, pres desde fèia més
de 14 anys va morir a la presó Model de
Barcelona. Segons l’aleshores director d’aque-
st centre d’extermini, el seu cos va aparèixer
penjat d’un llençol a la seva cel·la. Nosaltres:
Grup de Suport a les Persones Preses de
Ponent i la Coordinadora Contra els Abusos
de Poder de Barcelona, juntament amb el seu
advocat Francesc Arnau i Arias, considerem
que el Jose Antonio va ser assassinat! I Així ho
varem denunciar pública i judicialment. Arrel
d’aquesta denúncia, el Director de la Model

va fer una queixa al Col·legi d’Advocats de
Barcelona acusant al Francesc Arnau de pub-
licar dades confidencials (El seu nom i el dels
seus sequaços). El Col·legi d’Advocats, en una
clara actitud encubridora i còmplice de l’as-
sassinat, ha obert un expedient sancionador
que pretèn apartar de la seva tasca a aquest
advocat. Això seria un precedent que donaria
via lliure als assassinats a la presó al no inves-
tigar als veritables responsables, perseguint i
reprimint a la vegada als qui defensen aques-
tes persones preses.       Coordinadora Contra 

els Abusos de Poder 26/4/05 

PRESOS I PRESES EN LLUITA

Expedienten Francesc Arnau per haver
denunciat la mort d’un pres a la Model

tel: 93.442.62.53 
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MENORCA/SES ILLES.- L’antic quarter de
Dinianculla a l’illa de Menorca ha estat oku-
pat per tal de rehabilitar i dur-hi a terme un
projecte de vida i de sostenibilitat, donant
sentit a la possessió d’un espai abandonat.
Recordem que fa prop de 3 setmanes va ser
desallotjat Llucalari, un gran espai propietat
del Ministeri de Defensa i que ara torna ha
estat buit i abandonat. Amb aquesta acció
volen cubrir les seves necessitats i drets més
fonamentals mitjançant l’okupació. 

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- També a Sabadell
es va produir una nova okupació durant la
matinada del divendres 22 d’abril. La casa es
troba al número 46 del carrer Calassanç Durán
i vol convertir-se en un nou projecte d’habi-
tatge per a joves de la ciutat, en aquest cas per
a 7 persones. Es tracta d’una nova acció de
l’Assemblea d’Okupes de la ciutat, on ja hi ha
amb aquest últim 6 edificis okupats: Can
Barba, la Alhambra, el Palauet, la Zarzuela i el
Tah Majal.                       Contra-Infos 26/4/05

Un any més, campanya per promoure l’Objecció Fiscal a l’exèrcit

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

ANTIMILITARISME

BARCELONA.- Des de fa més de 20 anys paci-
fistes i antimilitaristes de tot l’Estat desvien
els diners que l’Administració destina a
despesa militar, a projectes d’entitats i grups
que treballen per la Pau i la solidaritat. En els
últims cinc anys i després d’una perllongada
etapa de repressió de l’OF a través d’em-

bargaments i reclamacions dels diners desvi-
ats, Hisenda ha retornat (en el cas de
declaracions negatives) o ha respectat (en el
cas de declaracions positives) els diners que
els objectors/es ha destinat a aquests pro-
jectes alternatius. Basant-se en aquest silen-
ci administratiu de cinc anys, el SIOF-

Objecció Fiscal a les Despeses Militars con-
sidera que Hisenda reconeix el dret a
l’Objecció Fiscal i ho aprofita per animar
als/les contribuents a unir-se a la campa-
nya en la declaració de la Renta d’enguany.
Per altra banda, també es pretén tornar a
posar damunt la taula el debat sobre el dret
a l’objecció. Per a més informació: 

607673065 www.objecciofiscal.org 
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