
CONTRA-INFOS
Número 360. Setmana del 18 al 24 de maig de 2005

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

Depana denuncia front l’opinió pública que el TGV, al pas per Barcelona, no té declaració d’impacte ambiental. Atribueixen a les disputes polítiques les decisions tècniques poc riguroses i la manca d’informació pública sobre el recorregut entre Sants i Sagrera.

FINALITZA LA VAGA DE FAM PER LA REGULARITZACIÓ

EL REBUIG ESTUDIANTIL AL PROCÉS DE BOLONYA CAMPANYA SUPORT A EN FRANKY

BARCELONA .- Un cop finalitzat, el passat 7 de
maig, el procés de regularització instaurat
per l’Estat espanyol a través de les sots-
Delegacions del Govern, milers d’immigrants
(algunes fonts xifren en prop d’un milió) han
quedat en situació d’il·legalitat. A partir del
9 de maig varen començar les caceres d’im -
migrants sobretot al centre de Barcelona,
organitzades per la policia nacional i la guàr-
dia urbana. Diaris com El Periódico utilitza-
ven subterfugis com “Peinado” per amagar la

realitat d’una veritable persecució d’éssers
humans. Detencions, emmanillaments i em -
presonaments al Centre d’Internament de la
Verneda, que ha doblat el nombre de presos
en poc més de 5 dies. Això ha generat un
cert efecte pànic entre els i les clandestines,
que han optat en molts casos per marxar a
països com França, Itàlia o Portugal. D’altres
han decidit viure a la clandestinitat, sense
pràcticament sortir de casa per evitar ser
enxampats per la policia. D’altra banda, els

centenars de sense papers tancats a locals
de l’Àrea Metropolitana han donat per final-
itzades les protestes, ja el divendres passat
varen aturar la vaga de fam. Des de l’Assem -
blea per la Regularització sense Condicions,
però, no es dona per finalitzada la lluita, ara
es plantejaran nous objectius per encarar la
situació d’il·legalitat creada per a centenars
de milers d’immigrants. Els locals on hi havia
tancaments s’han desmantet de forma gra-
dual tornant a la normalitat i aconseguint
pels immigrants que allí eren els mínims le -
gals per impedir la seva deportació, encara
que sigui amb documentació provisional
sense massa garanties. Contra-Infos 17/5/05

BE L L A T E R R A/VA L L È S O C C I D E N T A L .- El passat
dijous 12, es va convovar una manifestació a
la Pl Cínica del Campus contra el Procés de
Bolònia i la privatització de la UAB. Unes 100
persones, van manifestar-se sota les con -
signes de «No a Bolònia», «No a la pri-
vatització» i «Rector dimissió, ara de bò»,
alhora que s’anava decorant el campus amb
les reivindicacions. Quan s’arribà al Rectorat
es va llegir una manifest (veure a:
http://www.laxarxa.uab.es/01/noticies/str
_noticies_detall.asp?NewsID=288) en con -
tra del procés de Bolònia i de les seves
implicacions. Els estudiants demanen tenir
veu en aquest procés, perquè veuen que la
Universitat patirà un fort creixement de la
mercantilització dels estudis. Exigeixen «una
universitat pública, popular i de qualitat,
sense privatitzacions, competitivitat i rendi-

bilitat dels estudis». Després de la lectura
del manifest al Rectorat, els manifestants
van baixar un altre cop a la Cínica on va cel-
ebrar-se una xerrada. Es preparen noves mo-
bilitzacions des de diferents universitats.
Protestes a Alemanya i trets 
amb ferides a la universitat d’Atenes
A LEMANYA .- Comença a notar-se la nova llei
de policia a Hamburg que serà oficial a partir
de juny; les protestes estudiantils a Ale-
manya en són el banc de proves. Arrel de les
protestes començades contra la privatització
de la universitat pública, amb diferents tan-
cades i accions de protesta, la policia va
reprimir brutalment la comunitat estudiantil
que es volia manifestar fora del campus de la
Universitat d’Hamburg, detenint diversa gent
en dies posteriors. La nova llei criminal pre-
veu incomunicacions de fins a 14 dies.

AT E N E S/GRÈCIA .- En el “tecnoco” de la univer -
sitat d’Atenes, dos ex-ministres socialistes
anaven a fer una conferència per la pre -
sentació d’un llibre. Van arribar a la universi -
tat amb policies d’escorta. Quan un grup
anarquista va recordar la prohibició de la
policia d’entrar al campus i va intentar fer-
los fora, un policia va treure l’arma i va
començar a disparar. La resposta no es va fer
esperar i es van cremar contenidors i
destrossar els cotxes dels ministres. Poc
després van aparèixer els antiavalots de la
policia, que no van arribar a intervenir per
què es va impedir que sortís la gent de la
conferència fins que no es fes una denúncia
pública al policia que va efectuar els trets i
que no es practiqués cap detenció.

Contra-Infos + Indymedia 17/05/05

TERRASSA /VALLÈS OCCIDENTAL.- Dins de la cam-
panya de suport engegada arran de la con-
demna que Enrique Rovira del Canto, titular
del jutjat del penal nº2 de Terrassa, ha
imposat al nostre company Franki es va real-
itzar el passat dissabte 14 una manifestació
pels carrers de Terrassa per aturar el seu em-
presonament i exigir la seva absolució. Gents
de Terrassa i de moltes altres poblacions, per-
sones que participen de moltes de les lluites
socials que es desenvolupen arreu de Cata-
lunya i que hem tingut la sort de coincidir du-
rant tots aquests anys amb en Franki en múlti-
ples iniciatives de base, van fer-se visibles pels
carrers d’aquesta vil·la amb els seus crits, que
no van cessar durant tot el recorregut, i les
seves accions: es van despenjar pancartes al
costat de l’Ajuntament, davant de la Policia
Local, ambdós clars còmplices de la sentència
condemnatòria, i a altres edificis del centre, i
es va escenificar a una plaça la caça de bruix-
es a la que la classe política i judicial pretén
sotmetre a aquelles persones compromeses
amb la transformació i la lluita social. La man-
ifestació havia sortit des de la plaça Vella on

diferents col·lectius de Terrassa van llegir
diferents comunicats de suport amb el jove
egarenc i va acabar a una altra plaça on el
mateix Franki va llegir un text explicant la
seva situació en el que va ser un dels
moments més emotius de la convocatòria; cal
esmentar que, com no podia ser d’una altra
manera, en Franki va fer tot el recorregut de
la manifestació megàfon en mà engrescant a
tothom a fer-se sentir pels carrers on es pas-
sava. Després de desconvocar la manifestació
va començar allà mateix un concert.
Concentració el 23 de maig
El proper 23 de maig, dilluns, és el dia en que
el jutjat nº2 de Terrassa ha de decidir si tira
endavant l’ingrés a presó d’en Franki; per
aquest motiu, s’ha convocat una concentració
al matí d’aquest dia a les portes dels jutjats de
Terrassa per fer-li veure al jutge que en Franki
no està sol i que ningú es pensar quedar de
braços creuats davant de l’abús judicial que
està patint el nostre company. Per una altra
banda, l’últim recurs possible que li quedava a
la defensa, davant del Tribunal Constitu-
cional, ha estat acceptat per aquest organis-

me i, alhora, s’ha inicat la tramitació de la
petició d’indult que se li fa al Govern Central;
amb tots aquests elements damunt la taula, el
jutge, l’ex-fiscal militar Enrique Rovira del
Canto, ha de decidir si obvia totes les mostres
de suport que ha recollit la campanya o si
atura de moment l’ordre d’ingrés a presó.
Donada la trajectòria d’aquest jutge i l’actitud
demostrada durant tot el procediment judi-
cial però podria ser que el mateix 23 de maig
ja se li notifiqués a en Franki el lloc i la data
d’ingrés. Per tot això, ara més que mai cal
estar al carrer i a on faci falta per mostrar la
solidaritat amb el nostre company i recordar
que aquesta sentència és un clar avís a tota
aquelles persones que s’autoorganizen i
lluiten per denunciar a aquells que fan d’a -
questa societat un lloc invivible. Més info a:
llibertat.com/franki.     Contra-Infos 17/5/05 

MANIFESTACIÓ A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA

Mobilitzacions estudiantils contra 
el procés de Bolonya a tota Europa
La Declaració de Bolonya del 1999 implementa pel 2010 un model privat per les universitats europees

PROP DE 1500 PERSONES ES MANIFESTEN A TERRASSA PER ATURAR L’EMPRESONAMENT

«Franki et quedes a Terrassa»

Balcó de l’ajuntament de Granollers. 

Encadenats per demanar-ne l’absolució  
GRANOLLERS I VILANOVA.- El passat divendres 13 de maig a les 8 del vespre, tres joves van pujar
al balcó de l’ajuntament de Granollers en suport amb en Franki. Un cop a dalt van desplegar
una gran pancarta on es podia llegir ‘absolució Franki de Terrassa’ i es van encadenar a les
tres columnes del balcó durant una hora i mitja. Alhora, una concentració que s’havia con -
vocat a la plaça can Trullàs de suport al Franki es va mobilitzar immediatament cap a la plaça
de la Porxada per afegir-se a l’acció. A la porta de l’ajuntament es va desplegar una altra pan-
carta amb el lema ‘aturem la presó, llibertat Franki’ i es va encendre dues bengales mentre
més d’un centenar de persones restava davant la façana aplaudint l’acció i cridant a favor
d’en Franki. Mentrestant, el jove detingut a Vilanova per suposadament cremar una bandera
espanyola durant l’acció de suport a en Franki de la setmana passada, ja sap que el seu pro-
cediment serà per la via ordinària, per tant fins d’aquí 3 o 4 mesos no es tindran novetats al
voltant del cas. Ara es troba en llibertat amb càrrecs.                                Contra-Infos 17/5/05

Finalitzen els tancaments dels immigrants
Mass media i Delegació instauren la por entre els clandestins



Els inspectors civils de Bétera portaven cartells de denuncia amb el lema «Guerra Mítica».

Vist per sentència
el judici als solidaris
amb Miniwatt
BARCELONA .- El dimarts 17 de maig va quedar
vist per sentència el judici contra els soli-
daris amb Miniwatt. Durant la darrera vista
van declarar els testimonis de la defensa. Un
membre del comité d’empresa i una trebal-
ladora de Miniwatt van declarar que també
havien estat presents al tall de trànsit real-
itzat el 22 de març que va motivar les deten -
cions de les vuit persones que ara són jut -
jades. D’altra banda, un membre de la Xarxa
contra els tancaments i la precarietat va
declarar que aquesta xarxa, en demanar la
solidaritat de diferents col·lectius envers la
lluita de les treballadores de Miniwatt,
assumia les accions que sorgissin d’aquesta
crida. També van declarar els acusats i els
advocats dels joves van defensar la seva
innocència i van destacar les contradiccions
en què van caure els agents que van declarar
a la primera part del judici. El ministeri fiscal
però, va mantenir les seves peticions d’un
any de presó. Per a un d’ells va demanar dos
anys presó al·legant que era reincident. Això
podria suposar el seu ingrés a presó donat
que té una altra causa pendent. El cas ha
estat vist per sentència i es preveu que
aquesta sortirà durant el proper mes i mig. A
la sortida dels jutjats hi havia concentrats
desenes de treballadors de Miniwatt.

Barrisants.org + Contra-Infos 17/5/05

LA LLUITA LABORAL DE MINIWATT

SANTS/BARCELONA.- Des de la setmana passada,
i depenent només de la disponibilitat de la
policia, la Quinkalla està amenaçada de desal-
lotjament. Aquesta és la resposta del Jutjat
d’Instrucció número 31 al recurs interposat
pels seus habitants el passat abril en rebre la
primera ordre de desallotjament. El periple
judicial per salvar l’immoble ha acabat, doncs,
de la pitjor manera per als habitants de la casa
okupada, i per al llogater del taller ubicat a la
part baixa d’aquesta, sobre el que recaurà ara
tota la pressió dels propietaris de l’edifici. El

bloc és propietat de la constructora Integral
de Aparcamientos, que pretén edificar en el
terreny que actualment ocupa l’immoble.
Aquesta empresa ja ha recorregut abans a
mercenaris per fer fora als “okupes” de casa
seva, i no és extrany que els veïns es preocu-
pin ara per la seva sort. Des de la vivenda han
fet una crida a la solidaritat i a estar atents i
atentes a les properes convocatòries, a més
de a acudir davant de l’immoble en cas de
desallotjament per donar suport als seus
habitants.                       La Quinkalla 17/5/05

Continua l’assetjament al CSO La Discòrdia
València.- El dimarts 17 al matí, dues persones de la conselleria d’educació del País
Valencià acompanyades per pocs policies, van bloquejar la porta del centre social amb
barra i candau i van donar quinze dies al col·lectiu per recollir tot el material de l’interior.
El col·lectiu, que va convocar una assemblea el mateix dimarts a la tarda a la Discòrdia, va
valorar que l’acte és la mostra de continuïtat de l’estratègia de desgast contra el centre
social. Recordem que el passat 7 de gener, la policia municipal ja havia intentat desallot-
jar i en els dies següents, va arrencar els pannells d’informació de la casa i va tallar els
cables de la llum.                                             Contra-Infos València + Contra-Infos 17/5/05

SABADELL /VALLÈS OCCIDENTAL.- Un veí de Lliçà
de Munt de 39 anys, ha denunciat una agres-
sió de la policia municipal de Sabadell. Els
fets van passar el dissabte 2 d’abril, quan la
seva dona i la seva filla es trobaven com-
prant. Mentre la dona era a buscar el cotxe al
pàrquing, unes noies van treure la bossa a la
seva filla i la mare va trucar a la policia
municipal i al seu company. L’home, a l’arrib -
ar a la zona tallada per dos cotxes de la poli-
cia que impedien el pas, va deixar la seva fur -
goneta en una parada de taxi i es va dirigir
cap a la seva família per veure com estaven.
La policia va demanar que s’identifiqués
quan va deixar la furgoneta, li van demanar
que la traiés, i van tornar a exigir que s’iden -
tifiqués un cop era al costat de la dona i la
filla. L’home es va posar nerviós i va insultar
la policia, fet que va provocar que els agents
diguessin  que el detenien. Ell va allargar la
mà en senyal que fessin el que volguessin i

els policies el van agafar, el van tirar contra la
furgoneta i li donaren patades als genolls per
tirar-lo a terra. El van detenir sota la mirada
atònita de la família i restà al calabós durant
quatre hores. El dimecres 11 se celebrà el
judici ràpid on l’home resultà acusat de
resistència i desobediència a l’autoritat. 
Per altra banda, després de la ruptura del tri -
partit local, Bustos ha creat una nova
macroàrea titulada Educació i Convivència,
que sota la direcció del nou regidor Burgués,
engloba convivència intercultural, educació
i seguretat ciutadana, on s’hi inclou la poli -
cia municipal. Cal comentar també, que la
dimissió de Paco Bustos, li ha comportat el
nou càrrec de 6è tinent d’Alcalde encarregat
de tota l’àrea de territori que gestionarà
obres públiques, mobilitat, manteniment de
la via pública, recollida i tractament de
residus i neteja viària. 

Vilaweb + Contra-Infos 17/5/05 

CP Fontcalent/Alacant.- El mossèn del centre
psiquiàtic de Fontcalent va denunciar al jutjat
de guàrdia els continus abusos de poder d’un
grup de  funcionaris. Segons l’escrit de denún-
cia del capellà «en el psiquiàtric s’ha anat for-
mant un grup constituït per uns deu o dotze
funcionaris que, segons relaten els interns,
maltractenfísica i mentalment». Alhora que
lamenta que les persones preses pateixen una

«triple condemna: privació de llibertat, malal-
ties i maltractaments». El sacerdot denuncia
el que moltes venim cridant fa temps : «util-
itzen mètodes d’extorsió com un familia
mafiosa; qualsevol pot caure sota la línia de
tir: si és contra el director airegen a la premsa
les deficiències administratives, si és metge o
psiquiatra les seves desatencions cap les pre-
ses i davant l’opinió pública el discurs és que

falta personal». El mossèn es troba amb la
necessitat de presentar la denúncia al jutjat
de guàrdia després que l’hagin amenaçat i
coaccionat per que abandoni el seu lloc, ja
que anima les persones a denunciar, alhora
que es lamenta de la passivitat judicial davant
les denúncies de les preses.
BADAJOZ/EX T R E M A D U R A .- Una altra mort a afe -
gir a la macabra llista dels centres d’extermi-
ni de l’estat. Un jove de 27 anys va morir a la
presó de Badajoz sense que encara s’hagi
publicat l’autòpsia del cadàver. 

Contra-Infos 17/05/05

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Des de la setmana passada pesa una ordre
de desallotjament sobre La Quinkalla

PRESOS I PRESES EN LLUITA

MALTRACTAMENTS AL PSIQUIÀTRIC DE FONTCALENT

Un altre mort a la presó de Badajoz

ANTIMILITARISME

ALAMEDA DE BÉTERA /VALÈNCIA.- Per tercer any
consecutiu, un grup d’inspectors i inspectores
va aconseguir atravessar l’enreixat de la futura
caserna de la “Fuerza de Respuesta” de
l’OTAN per reclamar el seu tancament i
devolució. Més d’un centenar de persones
van sortir el passat 15 de maig de la Alameda
de Bétera per dirigir-se a peu fins a la caserna,
situada a 4 Km de distància. Els i les partici-
pants, portaven bata blanca. La marxa va ser
custodiada per un fort desplegament de la
guàrdia civil. Tot i la forta presència d’antidis-
turbis, 14 persones van aconseguir accedir als
terrenys militars, i van ser ràpidament reduïts
i identificats pels agents de la guàrdia civil.
Després els van treure del terreny per un forat
de l’enreixat produint ferides a algun dels
inspectors. Fora, la resta de gent tirava flors
en honor a les víctimes potencials de les
futures instal·lacions militars.

Jornada antimilitarista a 
la  Romeria de San Gregorio
SA R A G O S S A .- El passat 14 de maig, va tenir lloc
a Saragossa la tradicional Romeria de San
Gregorio. A la Romeria, els soldats de la base
militar que rep el mateix nom, s’encarreguen
de la seguretat de l’acte. Davant d’aixó, es
van fer diferents accions antimilitaristes
sota el lema «Desarmar San Gregorio». Un
grup de gent va pujar a l’ermita per desple-
gar pancartes, i un altre va fer una marxa en
bici des del centre de Saragossa. Els militars
van regirar tots els cotxes que anaven cap a

la romeria i van requisar tot el material anti-
militarista que es volia portar a l’ermita.
Algunes persones van poder colar una pan-
carta que va ser desplegada. La marxa en
bici, amb mig centenar de persones, va ser
custodiada en tot moment per la policia
nacional, que va identificar a alguns del par-
ticipants. Quan van arribar al camp van ser
bloquejats per l’exèrcit i no els van deixar
passar. Posteriorment, es va fer una paella
antimilitarista al parc de San Gregorio. La
jornada es va tancar amb un concert de jazz
al mateix parc.                Contra-Infos 17/5/05

Inspectors civils entren a la base de l’OTAN 
a Bétera i són desallotjats per la força policial

TRANSPORT PÚBLIC GRATUÏT

Acte a Sant Andreu
contra l’agressió d’un
«segurata» al metro
SANT A NDREU DEL PA L O M A R .- El passat dime-
cres 11 de maig una vintena de persones es
van concentrar a les portes del metro de
Sant Andreu per protestar contra les agres-
sions comeses pel guàrdies de seguretat del
metro contra veïns i veïnes del barri. Durant
la concentració, es van repartir octavetes
informatives tant a dins com a fora de
l’estació. També es van obrir les portes del
metro convidant als passatgers a entrar
gratuïtament, en cap moment cap guàrdia
de seguretat va aparèixer per l’estació. 

Contra-Infos 17/5/05

IMPUNITAT DELS COSSOS POLICIALS

BUSTOS AJUNTA LES REGIDORIES D’EDUCACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

Nou cas d’agressió de la policia
municipal a la ciutat de Sabadell

Policia local del Prat expulsat 
EL P RAT/ BAIX L LOBREGAT.- El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha reafirmat l’acomiada -
ment d’un policia municipal ,  després que
l’Ajuntament l’expulsés per haver robat a un
detingut. Els fets van succeir el febrer del 1999
durant una detenció. L’agent va requisar-li al
detingut la targeta de crèdit i va demanar que li
donés el número secret per verificar si era seva. El
policia va memoritzar el número i va anar a un
caixer automàtic d’on va extreure 566 euros.
Posteriorment, va ser condemnat a dos anys de
presó per robatori amb força. El policia va recorre
al TSJC, al·legant que si havia estat sancionat
penalment, no podia ser-ho administrativament. 

Contra-Infos 17/5/05



Després de les intenses pluges de la passada nit i matinada que han deixat entre 40 i 60 litres per metre quadrat a
molts punts del Barcelonès, Vallès i Maresme, tornen els dies assoleïats. Fins dissabte pujaran les temperatures i
els cels seran clars. Les pluges amb vents humits de llevant tornaran a partir de dilluns al migdia i dimarts. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Dilluns 23 Dimarts 24

30 DE MAIG AL 5 DE JUNY, WWW.QUEERUPTION.ORG/BARCELONA

Jornades Queeruption a Barcelona

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

Cal un nou servidor per Sindominio

DEL 27 AL 29 DE MAIG A LA CIUTAT DE TORTOSA, WWW.EBRE.NET

Jornades en defensa del Territori 

DIUMENGE 22 DE MAIG A LES 10H DEL MATÍ A LA JONQUERA

Marxa contra la MAT a la frontera

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

DISSABTE 21 MAIG DE 14:30 A 23H AL C/CAMBRILS, <M> VALLCARCA

Festa-protesta “Salvem Vallcarca” 

DIUMENGE 22 DE MAIG 11H MASIA DE CAN BORRELL DE MOLLET

Inici de la marxa per salvar Gallecs

DIMECRES 18 DE MAIG A LES 12H A LA PLAÇA UNIVERSITAT DE BCN

Jornada contra el procés de Bolonya 

DISSABTE 21 DE MAIG 11H A LA PLAÇA CATALUNYA DE CORNELLÀ

Cercavila Jornades Antirepressives

Fe d’errades
SABADELL/VALLÈS OC C I D E N T A L.- El comunicat
sobre el centre social Can Barba aparegut la
setmana passada no era de l’assemblea de
Can Barba, era un article d’un dels membres
de Can Barba. Vàrem signar l’article com a
Can Barba i això no era correcte. 

Contra-Infos 17/5/05

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS
tel: 93.345.52.04 

CORREU ELECTRÒNIC:
«zitzania@sindominio.net»

DILLUNS 23 DE MAIG A LES 12H AL JUTJAT PENAL 2 DE TERRASSA

Concentració suport a en Franki

Anarquista de “Il
Silvestre” detingut

a Barcelona
BARCELONA .- El passat dimecres 11 va ser arre -
stat Francesco Gioia. Francesco es trobava a
Barcelona després de fugir d’Itàlia arrel dels
arrestos domiciliaris provocats pel registre
al col·lectiu “Il Silvestre” en una operació
enmarcada contra el grup clandestí Cèl·lu -
les d’Ofensiva Revolucionària. Nombroses
persones que van veure la detenció van
presenciar nombrosos policies, tant a peu
com en cotxe, s’han pogut distingir almenys
tres carabinieri i una vintena de policies
espanyols. Francesco, juntament amb  les
altres persones imputades contra la revista
“Terra Selvaggia” per trovar-los un comuni-
cat de les C.O.R. que va ser enviat a diversos
diaris, sembla que es trova a Valdemoro
amb la intenció de fer-lo participar en una
audiència preliminar els dies 23,24 i 27 de
maig en el tribunal de Florència.
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1ª Mostra del llibre
anarquista a Barcelona
BARCELONA .- Del 13 al 19 de Juny del 2005 se
celebrarà a Barcelona la Mostra del llibre
anarquista que recull l’experiència d’altres
ciutats per portar-les aquí i poder compar-
tir diferents visions de l’anarquisme i
conèixer tot allò que ens fa crèixer. Hi tin -
dran cabuda no només el que és específica-
ment anarquista, sinó les postures antiau-
toritàries de les que hi podem apendre amb
llibres i textos de temàtiques diverses com:
ecologisme, salut, feminisme, presó... Tots
els actes es realitzaran a l’Ateneu Llibertari
del Besós situat a la Rambla Prim, 76 (L4
Besos Mar) on disposaran d’allotjament per
al cap de setmana del 17 al 19 i on es real-
itzaran menjadors vegans. Per més informa-
ció :http://www.alasbarricadas.org/llibre-
anarquista.                    Contra-Infos 17/5/05

GUADALAJARA/MÈXIC .- El proper 28 de Maig es
convoca, a la ciutat mexicana de Guadalajara,
el Forum Social “28 de mayo, nunca mas” amb
una crida internacional d’acció global per la
llibertat d’expressió i el dret de manifestació i
per la llibertat dels i les presos polítics, ja que
farà un any que es va celebrar la III Cimera
América Llatina i el Carib-Unió Europea on van
haver-hi aproximadament 120  persones
detingudes il.legalment la nit del 28 de maig
del 2004. Totes les detencions foren arbi-
tràries i la policia va cometre greus abusos dels
drets fonamentals cap a les persones
detingudes, patint tortures tan físiques com
psicològiques per tal d’extreure’ls-hi autoin-

culpacions. Mai hi va haver un llistat oficial de
detinguts i es va deportar, sota amenaces, a 8
estrangers, 4 d’ells de l’estat espanyol. Durant
aquella nit i al dia següent van alliberar a la
resta de gent menys a 49 persones que foren
portades al Ministeri Públic per declarar, 4
eren menors d’edat i van ser portats al tutelar.
Les 45 restants foren procesdes i acusades de
motí, atemptat contra les vies de comunicació,
resistència a la llei i a ser detingudes, vandal-
isme i danys a la propietat privada. A 12 per-
sones se les acusava dels fets anteriors més els
de robatori qualificat. A totes se’ls hi va dictar
“auto formal de prisión” i van ser traslladades
a la presó “Puente Grande” i al Reclusori
Femení de Guadalajara. Les 12 persones acu-
sades de robatori no tenien dret a fiança, per
considerar-los delictes greus, la resta podia
sortir si pagava les altes fiances impossades pel
jutge i l’indemnització pels desperfectes oca-
sionats. Per tots aquests fets 17 persones van
passar al voltant de 4 mesos privats de lliber-

tat i actualment encara resten 4 persones a la
presó, dos sense dret a fiança i dos perquè no
tenen recursos económics per pagar. Actual-
ment han sentenciat a 9 persones totes
declarades culpables, a entre un i dos anys i
mig de presó i en resten 31 més en llibertat
condicional sota fiança sense sentència enca-
ra. A dia d’avui no existeix cap tipus d’investi-
gació envers les autoritats, tant polítiques com
policials, involucrades en els greus abusos dels
drets humans que van patir les detingudes,
encara que organitzacions com Amnistía Inter-
nacional, Human Rights Watch, la Organiza-
ción Regional Interamericana de Trebajadores,
el Congres del Treball de Canadà, la Federació
Internacional dels Drets dels Homes, la
Comisió Nacional de Drets Humans, Par-
lamentaris Europeus, així com organitzacions
nacionals i internacionals s’han pronunciat en
contra dels fets ocorreguts i han demanat una
investigació als responsables dels fets.                
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DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS CRIMINALITZACIÓ ANARQUISTALLUITES D’ARREU

VAN SER EMPRESONATS DURANT LA CIMERA ALC-UE DE L’ANY PASSAT

El 28 de maig acció global pels presos de Guadalajara a Mèxic

La marxa de camperols va arribar a Brasilia després de 13 dies i 210 quilòmetres.

La marxa per la
Reforma Agrària
arriba a Brasilia
BRASILIA/BRASIL .- Mes de 10.000 camperols i
camperoles, que van sortir de l’estat de Goia-
nia el passat 2 de maig, van arribar el 15 de
maig a Brasilia, després de 13 dies de marxa i
210 quilòmetres. La marxa l’han fet per cridar
l’atenció de la societat sobre l’estat de pobre-
sa i desigualtat al camp i exigir agilitat en l’ex-
ecució de la reforma agrària. El passat 1 de
maig, els «sense terra» es van concentrar a
l’estadi Serra Dourada i després es van tras-
lladar a la Plaça Cívica de la ciutat on es va fer
un acte inaugural amb la participació de nom-
brosos artistes.  El día següent, a primera hora,
va partir la caravana. Els delegats dels «sense
terra» van demanar al govern complir amb la
fita d’assentar 430.000 famílies fins a finals
del 2006, conforme a l’acord amb el MST el
novembre de 2003.       Contra-Infos 17/5/05

Manifestació no al
transvas del Xúquer
PAIS VA L E N C I À .- Després de l’aturada del
transvassament de l’Ebre, ara es manté dins
del Pla Hidrològic Nacional les grans obres
de transvas del Xúquer. Per aturar la
destrucció dels recursos naturals, del riu i
dels seus aqüífers d’aquest riu s’ha convocat
una manifestació pel proper dissabte 28 de
maig a les 19h a la ciutat de Sueca.
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