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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

El Congrés de Diputats va aprovar el 18 de maig, una moció contra la tortura a centres de detenció. La moció inclou la gravació en vídeo dels detinguts durant la incomunicació i la presència de metges i professionals que garanteixin que no hi hagi tortures.

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

LES FRANQUESES/VALLÈS ORIENTAL.- Després de
tenir el vist-i-plau de la Consellera
d’Interior, Montserrat Tura i de la delegada
provincial d’Interior Carme San Miguel,
aquesta matinada, cap a les 05:30h diversos
furgons de la brigada mòbil dels mossos
d’esquadra (antiavalots), s’han desplaçat fins
a les Franqueses del Vallès per tal de des-
mantellar el projecte social i cultural de Can
Calet. Un projecte viu i creatiu que des de
feia 7 mesos havia omplert d’activitat l’anti-
ga masia abandonada del Vallès Oriental,
ben aprop de Granollers. El passat dijous ja
havien rebut el rumor de que es produiria
un assalt policial, però fins avui no s’ha ma-
terialitzat. Els propietaris de la masia, l’or-
ganització eclesiàstica El Rusc, que havia
invertit diners en la seva adquisició per tal
vendre-ho més endavant, va presentar
denúncia per tal d’expulsar a les entitats i

col·lectius allí allotjats que havien donat
vida a l’espai. Aquest matí els mossos enca-
putxats han esbotzat la porta i han escor-
collat a les 4 persones que hi eren. Amb
llanternes han conduït als joves a la planta
baixa i els han identificat. Després els han
fet fora i han començat a desmantellar el
centre social, tapiant tots els seus accessos
i retornant-lo a l’abandó. A l’exterior s’hi
han concentrat diverses persones que han
elaborat cartells per convocar a la concen-
tració del mateix vespre davant els jutjats
de Granollers. El proper dissabte 28 de maig
a les 17h a la plaça de Can Calet s’ha convo-
cat una manifestació. Els horts, l’hivernacle
i el compost que hi havia al voltant de la
casa de moment no han estat destrossats.
Per més informació podeu consultar la web
del centre social: http://cso-cancalet.tk/
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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

CONVOQUEN UNA CONCENTRACIÓ I UNA MANIFESTACIÓ DE PROTESTA EL PROPER DISSABTE

El projecte social i cultural de Can Calet finalitza
temporalment amb l’assalt nocturn dels mossos 

SANTS/BARCELONA.- El 24 de febrer de l’any passat una vinte-
na de persones varen participar d’un acte públic de rebuig a
les màfies immobiliàries. Aquest acte va ser a la seu de l’em-
presa Integral de Aparcamientos SA, a l’Eixample de
Barcelona. Hi eren presents diversos fotògrafs i càmeres de
televisió. La raó d’aquest acte era denunciar les presssions i
amenaces, mitjançant matons subcontractats, rebudes pels i
les habitants de la casa okupada de La Quinkalla, al carrer
Watson del barri de Sants. 
Una finca fins ara abandonada i propietat d’aquesta empresa
que inverteix en immobles buits. S’hi varen penjar cartells i

repartir octavetes. Un acte similar al de qualsevol vaga d’es-
tudiants o protesta laboral habitual. 
La brigada social efectua la detenció
Aquest dijous al matí, però, la brigada d’informació de la
policia nacional (el que es coneix des del franquisme com a
brigada social), va perseguir a l’albert, un noi de sants, fins a
la plaça Orfila de Sant Andreu, i allí el van detenir. Després
d’hores d’estar als calabossos de la comissaria d’Aiguablava
(Nou Barris) va saber que l’acusaven de danys, atemptat,
amenaces i invasió de despatx professional, ja que havien
trobat una empremta seva a una octaveta repartida en aque-

lla acció d’ara feia un any i mig. A les portes de la comissaria
s’hi va anar concentrant gent, va passar la nit engarjolat i
traslladat a la Jefatura de la Via Laietana (després de ser
interrogat). Al matí el traslladaren als jutjats del passeig Lluis
Companys, d’on va sortir després de declarar davant el jutjat
de guàrdia. A l’exterior l’esperaven una cinquantena de per-
sones que el van abraçar i li van donar suport. El jutjat que
portarà el cas serà el d’instrucció 3 i sembla que les acusa-
cions de danys i amenaces es poden mantenir tot i ser molt
febles les proves policials. 
El desallotjament de La Quinkalla en suspensió
Paral·lelament, la casa okupada de la Quinkalla es troba a
l’espera d’una resolució judicial del jutjat d’instrucció, ja que
temporalment s’ha suspès l’amenaça imminent de desallot-
jament per un recurs presentat a l’Audiència Provincial.  
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UNA OCTAVETA REPARTIDA DURANT UNA ACCIÓ CONTRA L’ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA

La brigada social de la policia deté un jove de Sants 
perquè la seva empremta es trobava a una octaveta 

VINARÒS/BAIX MAESTRAT .- Degut a les reiter-
ades agressions feixistes que hi ha hagut per
la comarca del Baix Maestrat, després que
España 2000 anunciés la propera obertura
d’una seu a Castelló; es va convocar una ma-
nifestació pel passat divendres 20 de maig
(veure Contra Infos anteriors). Mentre es feia
pública la notícia de la recuperació del noi
agredit el passat 5 de maig a Vinaròs, un altre
jove de la localitat d’origen africà, que es
trobava a l’estació d’autobusos amb la seva
família, rebia una punyalada per l’esquena
provocant-li una ferida de set centímetres
de profunditat que li va afectar el fetge,
havent de ser operat d’urgència a l’hospital
comarcal. Tot i que l’agressió va ser feta per
un nazi i el color de la pell l’opció per escol-
lir la víctima, la policia tornà a declarar que
no veia motius ideològics ni racistes en l’a-
gressió, donant la informació que el pres-
sumpte agressor, detingut poc després dels
fets per la policia local, té transtorns psi-
cològics. Després va ingressar  a la presó. 
500 persones a la manifestació antifeixista
CASTELLÓ/LA PLANA.- Prop de 500 persones,

segons alguns diaris locals, es van concentrar
a la convocatòria de la Plataforma Anti-
feixista el passat divendres 20 de maig. Du-
rant la concentració anterior a la marxa ja
van aparèixer les primeres provocacions,
quan cinc nazis van intentar agredir algun
grup poc nombrós que s’acostava a la mani-
festació. En el moment en què altra gent va
anar a socórrer-les, la policia que es trobava
allà va impedir que la gent anés darrera el
grup de nazis. Poc abans de començar també
es van deixar veure Juan Miguel Martínez,
membre del consell de govern de la
Universitat Politècnica de València, acompa-
nyat de Rubén Ibáñez, diputat del partit po-
pular per la província de Castelló. Després
de recórrer els principals carrers del poble, la
manifestació va acabar amb la lectura d’un
comuicat. Veient que la pressió de nazis a les
comarques de la Plana i el Maestrat no s’atu-
ra i va en augment, s’ha convocat una altra
manifestació pel 4 de juny a Vinaròs. 
Més informació a: laplana.indymedia.org
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SEGUEIXEN LES AGRESSIONS FEIXISTES AL BAIX MAESTRAT

Nodrida manifestació antifeixista a
Castelló amb provocacions institucionals

LLUITA CONTRA EL FEIXISME

Acampada per 
salvar Can Zam

SANTA COLOMA DE GRAMANET.- D’ençà que la
societat colomenca reivindicà, a mitjans
dels setanta que Can Zam havia de ser per al
poble, i no per a les immobiliàries i les indús-
tries, ha passat ja força temps. Però bona
part del teixit associatiu colomenc segueix
reivindicant, encara, que el conjunt de Can
Zam, i no només una part, ha de ser el parc,
urbà i frondós, que la ciutat necessita. Des
d’aleshores, certament, s’han aconseguit
alguns èxits: que bona part dels terrenys
siguin públics, que la Feria d’Abril es traslla-
dés a Sant Adrià, deixant d’hipotecar el futur
de Can Zam, que es construís una part del
parc, encara que amb greus limitacions...
Però ara cal acabar la feina, i fer-la ben feta.
Completar el Parc de Can Zam, amb una seg-
ona fase. És per això que el passat cap de
setmana 21 de maig, s’hi va organitzar una
acampada reivindicativa, amb força afluèn-
cia de gent, al mateix Can Zam concreta-
ment al parc Moragues. Hi van acampar unes
20 tendes per denunciar així el silenci
administratiu davant aquesta problemàtica.
Abans de les anteriors eleccions municipals,
la Plataforma va aconseguir un compromís
públic per part l’ajuntament on es compro-
metien a dur a terme un debat ciutadà, am-
pli i participatiu sobre el parc i a encarregar
a una comissió de tècnics (la majoria ben
propers al PSC, per cert), de realitzar un
avantprojecte d’usos del parc, per presen-
tar-lo públicament abans d’aquesta tardor
passada. Doncs bé, la tardor ja ha passat i no
hi hagut cap debat ni encara se sap res clar
sobre el projecte. És per això que els veïns i
veïnes defenen una proposta d’usos alterna-
tiva, que es vol debatre amb la resta de
colomencs interessats. Amb l’ajuntament o
sense. Més info: www.ara-santacoloma.com    
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ANTICAPITALISME

Accions del dia internacional
del sabotatge a Barcelona

BARCELONA.- En un breu comunicat aparegut
a Indymedia, es reivindiquen dues accions
de sabotatge: «els passats dies 29 i 30 d’abril
van explotar dos artefactes a Barcelona. El
dia 29, al voltant de les 2:30 de la matinada,
es colocà un artefacte de 200 g. de càrrega
al baixos del cotxe particular d’un policia
(...), mentre que el dia 29, al voltant de les
2:00 de la matinada un altre artefacte, amb
menys càrrega, va explotar a una immobil-
iària de l’Eixample.» Dient que: «seguirem
atacant fins que no siguem lliures i per això
només hi ha un camí: l’acció directa» 

Indymedia + Contra-Infos 24/5/05



ELS TRES DE GRÀCIA

Logo en format de cartells, díptics i banderoles que es veu arreu de barris i comarques.

LA FEDERACIÓ DE VEINS DE MATARÓ ES PRESENTA COM ACUSACIÓ POPULAR

L’Observatori DESC denuncia les vulneracions 
de drets humans al desallotjament de l’Estella
MATARÓ/EL MARESME.- El passat dijous a
migdia es va presentar en roda de premsa
davant de l’antic centre social L’Estella de la
capital del Maresme, un informe de l’Obser-
vatori de Drets Econòmics i Socials de Cata-
lunya (DESC). Aquest informe denunciava el
desallotjament d’aquest edifici el passat 18
de febrer. Durant aquesta presentació es va
recalcar la vulneració de drets humans fona-
mentals inscrits a legislacions estatals i inter-
nacionals, així com es va fer una denúncia
clara de l’actuació dels poders públics que
varen sustreure pertinences dels i les desal-

lotjades, i varen actuar fora del marc legal
establert. Durant la roda de premsa també va
intervenir un membre de la Federació de
Veins i Veïnes de Mataró, que es presentarà
com acusació popular dins del procés contra
la vulneració de drets fonamentals. L’advocat
del centre social l’Estella va deixar clar que el
fet que en aquest moment estiguin continu-
ant les obres a l’interior de l’edifici desallot-
jat és una clara mostra de la comissió d’un
delicte per part de la propietat i que els
mossos d’esquadra tindrien l’obligació d’im-
pedir-ho.                         Contra-Infos 24/5/05

En Franky a l’espera
de la suspensió

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Després de l’in-
tensa campanya d’accions en suport al noi de
Terrassa condemnat a penes de presó per l’ac-
ció de despenjar una bandera espanyola del
consistori egarenc, ara hi ha una situació d’im-
pàs. S’ha presentat formalment una petició
d’indult, i tot i que la condemna està en fase
d’execució (ja el passat dilluns 23 li varen
demanar que ingressés els diners de la pena-
multa, cosa a la que es va negar), podria pro-
duir-se una suspensió. Finalment el dilluns no
varen dictar l’ingrés a presó i per això final-
ment va quedar suspesa una concentració
que estava prevista. En casos similars els tri-
bunals competents han deixat en suspensió el
compliment de la pena, per comprovar abans
si es concedia o no l’indult que ha de tramitar
l’executiu del govern de l’Estat espanyol. A-
quest mateix divendres encara es va produir
una nova acció simbòlica en solidaritat, en a-
quest cas a la ciutat veïna de Sabadell, al da-
vant de l’ajuntament.    Contra-Infos 24/5/05

ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- El passat 19 de
maig, una quarentena de persones van aturar
el desnonament previst de la masia de Can
Oliveres, inclosa dins el Pla Caufec. Al
migdia, va començar la concentració davant
les portes i cinc persones s’hi van encadenar.
Al cap d’una hora arribaren els agents judi-
cials que suspengueren l’ordre. Paral·lela-
ment, tres individus contractats per la gran
immobiliària Sacresa, de propietat de la
família Sanahuja i executora de les obres del
Pla, van intentar provocar a les persones

presents. El procés judicial continua obert i
es resta a l’espera d’una nova data.
Can Oliveres i en Pep
En Pep és un masover de 65 anys que viu amb
els seus gossos a la masia de Can Oliveres,
on la seva família ha fet de masovera durant
més de 150 anys. La masia està catalogada
com a patrimoni i fou inclosa dins el Pla
Caufec, per convertir-lo en un futur equipa-
ment públic de gestió privada. Al no tenir
cap contracte que avalés la legitimitat de
permanència, en Pep es va trobar amb una

ordre de desnonament i amb una apel·lació
desestimada. El 2001, la immobiliària
Sacresa va comprar els terrenys del Pla
Caufec i el procés de desnonament es va
tornar més agressiu. El gener del 2004, en
Pep va anar a l’ajuntament d’Esplugues a pre-
guntar per la seva situació i, al tornar a la
masia, tres vigilants d’obres van intentar
trencar el cadenat amenaçant-lo amb què
abandonés Can Oliveres. El 10 de març d’en-
guany es va acordar l’execució provisional
de la sentència i el jutjat la fixà pel 19 de
maig, tot i que encara es resta a l’espera
d’una apel·lació pendent de resolució. Al
darrer ple municipal celebrat el 13 de maig,
la majoria d’intervencions del públic van
demanar una solució digna per en Pep, i
diferents partits polítics  van declarar-li el
seu suport. En Pep no vol aferrar-se a Can
Oliveres sinó que només demana un lloc
digne on poder viure la resta dels seus dies
acompanyat pels seus gossos. No al Pla
Caufec + Contra-Infos 24/5/05
Collserola no s’inclou dins la xarxa
europea d’espais protegits
COLLSEROLA.- A finals de juny d’enguany, s’aca-
ba el termini d’al·legacions a la Xarxa Natura
2000, xarxa europea d’espais naturals prote-
gits. A l’actual proposta no figura l’espai nat-
ural protegit de Collserola malgrat s’hi
trobin hàbitats d’interès d’acord amb les
directives comunitàries vigents. 

Contra-Infos 24/5/05En Pep a les portes de la masia de Can Oliveres, evitant el desnonament del Pla Caufec.

“No al Pla Caufec” atura el desnonament d’en Pep

Marxa ciclista 
reivindicativa en

defensa de Gallecs
GALLECS/VALLÈS ORIENTAL.- Unes 200 person-
es van participar diumenge passat en la
passejada que hi havia convocada, amb tota
mena d’artefacte no motoritzat, per la car-
retera de Gallecs per gaudir d’aquesta via
sense trànsit i de l’espai natural que l’envol-
ta. Amb aquesta acció, la més nombrosa fins
al moment de totes les que s’han realitzat,
es vol salvar a Gallecs de l’especulació i de
les administracions que el volen convertir
en un centralpark metropolità, una mena de
parc temàtic, urbanitzant 60 hectàrees més
i fent passar l’autovia Interpolar. L’Ajunta-
ment s’omple la boca dient que es talla el
trànsit durant els caps de setmana, perquè
hi puguin passejar ciclistes i vianants sense
perill, però la realitat és un altra. Només es
talla la carretera de Gallecs per la zona
nord i amb uns simples cons, que els con-
ductors no respecten,  per la zona sud la
carretera no es talla ja que hi han algunes
masies amb interessos econòmics, que
volen que els seus clients hi puguin arribar
amb el cotxe fins a la porta. 
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LA JONQUERA/ALT EMPORDÀ.- Més de 5.000 per-
sones es van manifestar el diumenge 22 de
maig a la Jonquera, en contra de la línia de
molt alta tensió que és previst de construir
des del Rosselló fins al Gironès. Entre els par-
ticipants hi havia batlles dels municipis del
Principat i la Catalunya Nord, associacions de
veïns i moviments ecologistes com Salvem
l’Empordà, un dels convocants de la mani-
festació. També hi van participar diputats
d’ERC i Iniciativa, partits que són contraris a
la línia. Els participants es van congregar al
matí a l’antiga duana de la Jonquera i van

marxar cap al Portús, per després tornar al
punt de sortida, on es van fer els parlaments.
Lluís Llach va destacar la necessitat de
preservar el medi i els pobles del Pirineu. 
Ja fa mesos que els ciutadans de Catalunya
Nord i del Principat es mobilitzen en contra
del projecte dels governs francès i espanyol
de fer passar una línia de molt alta tensió
(MAT), probablement de 400.000 volts, per
terres catalanes. Aquesta línia serviria per
abastir, entre d’altres, el TGV. 

Sants Vila Roja + 
Contra-Infos 24/5/05

TROBADA DE MANIFESTANTS DE LA CATALUNYA SUD I LA CATALUNYA NORD

Més de 5.000 persones es manifesten 
contra la línia de Molt Alta Tensió

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

Jornades en defensa del Territori 

ABSOLUCIÓ PEL FRANKY

REPRESSIÓ CIMERA EUROPEA BCN

Detingut, humiliat i ara
el volen empresonar
BARCELONA.- Un del més de 100 encausats
durant la passada cimera europea del 2002
està a l’espera de la imminent celebració del
judici, amb una acusació de gairebé 7 anys de
presó i una multa de més de 18.000 €. La
multa la demanen, entre d’ altres CC.OO.,
Bancaja, Fincas Corral, la Caixa, Viajes
Transglobal, Banco Español de Crédito.
Aquesta persona després de ser reduït per
quatre policies durant al manifestació del
dissabte 16 de març ‘02,  va ser dut a la
comissaria de la Verneda i allà torturat
durant dues hores. Ara al toturat l’acusen d’a-
gressor, de perill públic i d’arrassar ell solet
tota Barcelona. Anirem informant de més
accions de suport i noves convocatòries. 
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BARCELONA.- El passat diumenge 22 de maig,
aprofitant l’esdeveniment mediàtic anual de
la cursa del Corte Inglés, la campanya «Països
Catalans Insubmisos» va realitzar una acció en
solidaritat amb els Tres de Gràcia. Deu
solidàries van aparèixer a 100 metres de la
meta i van córrer amb el guanyador fins
creuar la cinta, desplegant banderoles en
suport als tres joves i amb les samarretes de
la campanya. Segons un comunicat, «la cam-
panya explica que hem volgut estar presents
en aquesta hipòcrita jornada de la solidaritat
i de la millor manera que se’ns acudeix, soli-

daritzant-nos amb la gent que en el dia a dia
treballa per canviar aquest marc socio-
econòmic i polític que ens estan imposant. I
un exemple és el cas dels tres joves de Gràcia.
Tres nois que seran jutjats a l’audiència
Nacional, 650 km lluny de casa, sense proves
i amb una més que evident intencionalitat
política, en forma de muntatge policial, que
només pretén silenciar i desmobilitzar al
jovent que s’organitza i lluita contra les
injustícies que provoca aquest sistema
econòmic agressiu i deshumanitzador que és
el capitalisme».       PPCC Insubmisos 24/5/05

10 solidàries amb els Tres de Gràcia
guanyen la cursa del Corte Inglés



Temperatures en clara pujada, l’estiu quan encara falta un mes perquè arribi es farà sentir amb força. A partir de
dijous podran arribar-se als 28 graus a la costa i aprop dels 35 a alguns punts de l’interior. Ambient assoleïat amb
alguns núvols testimonials. Sembla que la setmana vinent podria ser més inestable amb tempestes i ruixats. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28 Diumenge 29 Dilluns 30 Dimarts 31

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

DISSABTE 11 DE JUNY A LES 10 DEL MATÍ AL FORAT DE LA VERGONYA

Trobada futbolística per la Humanitat
i contra el neoliberalisme a Barcelona
INSCRIPCIONS ABANS DEL 5 DE JUNY AL MAIL: ELLOKAL@PANGEA.ORG

DIMECRES 25 DE MAIG 15H AUDIÈNCIA PROVINCIAL LLUIS COMPANYS

Concentració solidària Kan Titella

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.345.52.04 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

CONCENTRACIÓ DISSABTE 28 DE MAIG 12H A LA PRESÓ D’IRUÑEA

Actes de solidàries amb Itoitz
MANIFESTACIÓ 28 MAIG A LES 18H DAVANT L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

Tancada veïnal 
per protestar per
les actuacions
urbanístiques
SANTS.- “Des dels barris de Sants, Hos-
tafrancs i La Bordeta tot un seguit d’entitats
i col·lectius es tancaran a l’esglèsia de Sant
Medir (barri de La Bordeta) els propers 3, 4 i
5 de juny en protesta per tres actuacions
urbanístiques que está desenvolupant
l’Ajuntament en aquests barris. Els projectes
de Can Batlló, el del calaix sobre les vies del
tren i el projecte de l’Estació de Sants. Els
veïns volen denunciar, segons diuen en un
manifest que han fet públic, «que es dis-
fressin com a processos participatius les
imposicions de plans urbanístics per part de
l’Ajuntament, sense escoltar els veïns. 
Estem farts de què el poder municipal
atorgui al moviment veïnal el paper de
comparsa, confident i fins i tot còmplice de
les seves actuacions. I estem astorats en
veure que part d’aquest moviment entra al
joc». Conviden a tothom a que es passi per
la tancada durant els tres dies i a que no s’a-
turi la lluita veïnal.”

Tancada veïnal a Sant Medir 24/5/05

SERRA D’AITANA/ALACANT.- El diumenge 22 de
maig es va celebrar la II Marxa per la
Desmilitarització de la Serra d’Aitana. Una
cinquantena de persones es van concentrar
a les 11 del matí a l’entrada del Safari Aitana,
van desplegar una pancarta, i van començar
a pujar per la carretera de muntanya que
condueix a la base de radars que controla
bona part de les comunicacions militars
mediterrànies. Un cop a l’enreixat metàl·lic
que custodia l’entrada que dóna accés a la
carretera que puja fins els radars, es va llegir
un manifest i el grup se separà en dos. Un
terç dels concentrats es va quedar allà amb
la pancarta i la resta, es va enfilar muntanya
amunt seguint la línia de la carretera i amb la
voluntat de caminar els 8 km que hi ha fins
els radars. Aquesta acció, que va agafar
desprevinguda la guàrdia civil, va provocar
que de tots els racons de la serra, sortissin
jeeps carregats d’agents que ara es dirigien

directament als radars. Ja gairebé al final, els
antimilitaristes van trobar un forat a l’enreix-
at i un d’ells, va poder penetrar dins el
perímetre dels radars, d’on va ser intercep-
tat i bloquejat per diversos militars. 
Els guàrdia civils aturen alguns manifestants
Els antimilitaristes que anaven darrera el
primer, van intentar entrar, però van ser
agafats per guàrdies civils que van acon-
seguir que no entrés ningú més. Aquí és on
es va produir l’única detenció de la jornada;
un activista acusat de desobediència a l’au-
toritat. L’antimilitarista que havia entrat a la
base va abandonar el recinte pel seu propi
peu després de discutir llarga estona amb el
policia militar. Després que un policia mili-
tar prometés al grup l’imminent allibera-
ment del company detingut, els antimili-
taristes van tornar a baixar els 8 km per
acabar amb alegria i entrepans la jornada. 

Tortuga + Contra-Infos 24/5/05

LA VERNEDA/SANT MARTÍ DE PROVENÇALS.- Un
total de 23 immigrants es van escapolir
durant la tarda del passat diumenge 15 de
maig del Centre d’Internament per a
Estrangers (CIE) del barri de La Verneda de
Barcelona. Van fugir a través d’una porta del
centre que “estava en mal estat”, i aprofitant
l’horari de visites de familiars. Ja s’havien pro-
duït altres fugides d’aquest centre on sol
haver una mitjana d’un centenar d’immi-
grants reclosos, diferenciats en dos tipus: els
que són condemnats a penes menors i el
jutge decideix substituir la pena imposada
per l’expulsió del país, i els que se’ls obra un
expedient d’expulsió perquè no tenen els
papers en regla. Recentment, el delegat del
Govern central a Catalunya, Joan Rangel, va
admetre “deficiències” a La Verneda i va
explicar que en el termini d’un any aproxi-
madament estarà llest el nou centre de la
Zona Franca. Rangel va afirmar que tenien
“molt clar” la necessitat de substituir aquest
centre, que “no és precisament modèlic”, per
un nou espai que reunirà “les millors condi-
cions”. No obstant això, arran de la presump-
ta vaga de fam duta a terme per un grup d’in-

terns del centre durant diversos dies, el
Síndic de Greuges va detectar “una sèrie de
deficiències” en el funcionament del centre
d’internament per a estrangers de La Verneda
durant una visita el passat 14 de desembre,
però segons va declarar Rangel “el més
important és que es va poder comprovar que
no existien maltractaments”. No opinen el
mateix diferents organitzacions tant veïnals
com de suport als immigrants, que recent-
ment han convocat concentracions queixant-
se de les deficiències del centre i que es vul-
neren constantment els Drets Humans dels
reclosos. Algunes organitzacions han sol·lici-
tat una investigació davant la presumpta
expulsió d’immigrants que podien haver reg-
ularitzat els seus permisos de residència per
arrelament familiar. Els centres d’interna-
ment per a estrangers són de caràcter no
penitenciari en els quals es detenen als
estrangers extracomunitaris que es troben en
situació irregular. En aquest sentit, els immi-
grants ‘sense papers’ poden ser detinguts per
la Llei d’Estrangeria i romandre retinguts fins
a un màxim de 40 dies mentre es tramita la
seva expulsió del país. 

D’altra banda l’Assemblea per la Regula-
rització Sense Condicions (ARSC) un cop ja
han finalitzat tot els tancaments que es por-
taven a terme, convoca per al pròxim dime-
cres 25 de maig a les 12h a una roda de prem-
sa informativa, a la seu de la FAVB (c/Obra-
dors 6-8 baixos) per parlar del balanç del
procés de regularització convocat pel gov-
ern. L’assemblea valora aquest procés, que va
acabar el passat 7 de maig, com un autèntic
fracàs, ja que més de 800.000 persones no
han pogut tramitar la seva regularització i
continuaran sent els “sense papers”, és a dir
il·legals. De les 700.000  que han pogut
tramitar-la, s’haurà de veure quantes altes es
produeixen en la Seguretat Social, sense obl-
idar que l’autorització aconseguida dura
només un any, després del qual cal tornar a
sol·licitar la seva renovació. L’únic èxit de tot
aquest procés ha estat la forta manipulació
mediàtica que el govern a realitzat cap a
l’opinió pública, distorsionant la realitat o
falsejant les dades. Des de l’assemblea s’ins-
ta al govern a que informi sobre la solució
que ofereix a aquestes més de 800 mil per-
sones que deixa en un estat d’indefensió,
marginació, explotació i exclusió perma-
nent, o és que pensa expulsar-les a totes tal
com marca la llei, de fet ja han començat
algunes batudes d’indocumentats pels car-
rers més cèntrics de la ciutat. 

Contra-Infos 24/5/05

LLUITA DELS I LES IMMIGRANTS SENSE PAPERS

L’ASSEMBLEA PER LA REGULARITZACIÓ CALCULAR 800.000 SENSE PAPERS

Es fuguen 23 immigrants del Centre
d’Internament del barri de La Verneda 

ANTIMILITARISME

Acció a les portes de la base militar 
de l’OTAN a Sant Climent Sescebes

Judici contra un 
manifestant del 13-M 

a la seu del PP mataroní
MATARÓ/EL MARESME.- El divendres 20 de
maig, es va celebrar el judici contra un mili-
tant de la CUP i d’Unió de Pagesos per haver
participat en les concentracions contra les
seus del PP del 13 de març del 2004. El Partit
Popular va presentar una denúncia acusant
a vàries persones de “llançament d’ous”,
crits a favor d’una organització armada bas-
ca i la penjada d’una pancarta al balcó. El 3
de maig d’enguany, ja havia estat citat a
declarar un altre membre de la CUP, que va
reconèixer haver penjat una pancarta a la
seu del partit i va explicar-ne els motius.
Aquestes dues persones són les úniques en
tot l’Estat espanyol, que han estat impu-
tades per la seva participació en les casso-
lades del 13-M.        Contra-Infos 24/5/05

SANT CLIMENT SESCEBES/ALT EMPORDÀ.- Dissabte
21 al migdia, una trentena de persones car-
regades amb díptics, pancartes i globus de
colors es van concentrar a prop de la base
militar de Sant Climent de Sescebes. A 500
metres de la base, ja els esperava un gran
dispositiu d’antiavalots dels mossos d’es-
quadra que els va custodiar en tot moment.
A les portes de la base, van poder instal·lar
una paradeta informativa de l’objecció fis-
cal, van llegir un manifest i van realitzar una

petita «performance». Posteriorment, van
poder explicar el perquè de la «visita» al
capità Gutiérrez, al qual van lliurar una còpia
del manifest per tal que els alts comanda-
ments de l’OTAN recapacitin sobre la seva
funció. L’acció havia estat convocada per
denunciar que a l’actualitat s’estan duent a
terme les maniobres més grans que l’OTAN
ha realitzat mai a l’Estat espanyol i que el
comandament es troba justament ubicat a
Sant Climent.             Contra-Infos 24/5/05

FINALMENT NO ES VA PRODUIR CAP DETENCIÓ

Antimilitaristes aconsegueixen penetrar 
a la base dels radars de la Serra d’Aitana

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ


