
LA PAZ/BOLÍVIA.- El president de Bolívia Carlos
Mesa va renunciar dilluns 6 al càrrec després
de dess setmanes de fortes mobilitzacions
populars, exigint la nacionalització dels hi-
drocarburs i la formació d’un govern camper-
ol i popular. Milers de persones van bloquejar,
durant aquest dies, les carreteres principals
de tot el país impossibilitant qualsevol tipus
de transport, comptabilitzant-se almenys 78
talls de rutes. Algunes instal·lacions com el
pou de Chaco, filial de la British Petroleum, o
l’estació de Tapacari, al ramal de l’oleoducte
entre el centre i l’oest andí, van ser preses pels
camperols obligant així a la suspensió del
bombeig de petroli cap a Xile. Diumenge es va
realitzar una reunió entre la Conferencia
Episcopal Boliviana i els tres poders de l’Estat,
per intentar buscar una “sortida” a la greu
situació. Un cop acabada la reunió, la Con-
ferencia Episcopal va fer una crida als sectors
socials per aixecar els bloquejos. Aquests van
respondre amb la intensificació dels mateixos

i amb la convocatòria, al dia següent, d’una
marxa cap a la capital que va reunir a més de
sis-centes mil persones. «Ahora sí, nacional-
ización de los hidrocarburos», era la principal
demanda dels milers d’indis, camperols i
camperoles aymara, miners, professors, vene-
dors, estudiants... homes i dones que recor-
rien els carrers de La Paz, que gairebé amb la
presència de tots els sectors de El Alto, La Paz
i la resta de camperols i camperoles de les
províncies, es van reunir a la plaça San
Francisco per fer sentir la seva repulsa a la pri-
vatització del gas i convocar a la formació de
l’Assamblea Popular Constituent. Un gran
nombre de participants van decidir anar cap a
la plaça Murillo, on es troba el Palau de
Govern, però la policia els va reprimir dura-
ment amb gasos i balins detenint almenys a
26 persones. Forts disturbis es van anar este-
nent pels voltans del Palau del Govern i la
resta de carrers de la ciutat, fins al punt que el
president va ser evaquat. Fruit d’aquesta forta

pressió popular Carlos Mesa, en roda de
premsa, va presentar la seva dimissió al
Congrés de la República la mateixa nit. Cal
ressaltar però, l’opinió de moltes de les per-
sones que pertanyen als diferents moviments
socials, quan diuen que la renúncia del presi-
dent no solucionarà res ja que la història del
poble bolivià està plena de tractats i acords,
però mai de solucions. «Lluitem per la
nacionalització dels hidrocarburs i per una
Assamblea Popular Constituent». 
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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

La manifestació de l’AVT a Madrid el passat dissabte va reunir 240.000 persones segons la policia nacional i 850.000 segons la guàrdia urbana. Ara que el PSOE mana sobre la policia nacional, aquesta no infla xifres de marxes antiterroristes. Sota quins interessos?

APUNYALAMENT A LES FESTES DE LA PATUM

COL·LECTIUS ORGANITZADORS DE LES FESTES ALTERNATIVES A BERGA EXPRESSEN LA SEVA OPINIÓ

Les actuacions dels mossos qüestionades 
i denunciades a Berga, Sallent i Torà

Denuncien als mossos d’esquadra, als mitjans i a la intimidació sobre el jovent crític

ÉS CONDEMNAT A PAGAR 18.000 EUROS DESPRÉS D’HAVER MEDIAT A LA BARALLA

Solidaritat amb un veí de Sallent 

BERGA/EL BERGUEDÀ.-Dissabte 4 de juny, els
col·lectius organitzadors de les festes alter-
natives de la Patum, van emetre un comuni-
cat per expressar la seva postura davant els
fets que van provocar la mort de l’Isanta,
però sobretot, per denunciar el què ha suc-
ceït posteriorment. Així, l’Ateneu Llibertari
del Berguedà, el Casal Panxo, el Centre
d’Estudis Josep Esther Borràs i l’Ateneu
Columna Terra i Llibertat van manifestar el
següent: «Davant dels tràgics fets del diven-
dres de Patum els col·lectius organitzadors
del concert seguim mantenint el nostre
suport incondicional a la família de l’Isanta.
Mantenim també el nostre suport als seus
amics i propers. Dit això i en referència al
que ha passat a partir d’aquells fets: -

Constatem la manca d’escrúpols de la majo-
ria dels mitjans de comunicació, no han
respectat la intimitat de la família i han con-
vetit l’enterrament en un xou mediàtic. - Els
mitjans de comunicació han utilitzat la nos-
tra ideologia i una sèrie de fets que no tenen
res a veure amb els tràgics successos de la
nit del divendres per criminalitzar els nos-
tres col·lectius i justificar o amagar una
actuació policial plena d’irregularitats
(demora en l’actuació, no protecció de la
identitat de les víctimes, controls d’alco-
holèmia a ferits en camí de l’hospital,
presència de policies de paisà reconeguda
pel cap dels mossos d’esquadra de Berga...). -
Rebutgem l’augment d’efectius policials i
l’enduriment del codi penal com a solucions

a uns problemes d’arrel econòmica i social
que només es resoldran erradicant la mar-
ginació, el desarrelament i la precarietat.
Fenòmens que precisament aquestes
mesures contribueixen a provocar. - No es
pot criticar i qualificar d’intimidatòria la
resposta i la mobilització de la gent de
Berga, tenim tot el dret a manifestar-nos i
exigir justicia sempre i en cada moment.»
Cal recordar que el dimecres 8 de juny hi ha
convocada una cassolada a les 20.30 a plaça
Sant Jaume en solidaritat amb el poble de
Berga, per denunciar la incompetència
político-policial i mostrar el rebuig al sensa-
cionalisme dels mitjans. Per més informació:
www.berguedallibertari.org. 
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SALLENT/EL BAGES.- L’estiu del 2002, durant el
carnaval de Sallent, es va produir una baralla,
que va acabar amb una actuació contundent
per part dels mossos d’esquadra. «El Puntes»,
un conegut vilatà, es va inmiscuir a la baralla
per tal de posar-hi pau. Uns minuts més tard
després d’aconseguir-ho, van arribar els
mossos i van carregar. Durant la càrrega, El
Puntes va ser agredit per un mosso d’esqua-
dra i s’hi tornà, mossegant-lo. 
Posteriorment va ser detingut i condemnat
per atemptat contra l’autoritat juntament
amb quatre persones més. En primer lloc, la
fiscalia demanava una pena de tres anys de
presó. Això va fer reconsiderar al Puntes i als

altres companys i finalment la fiscalia i la
defensa van pactar una multa de 18.000
euros, que rebaixava la petició fiscal de
presó. Entitats i veïns han denunciat la
desproporció de la sentència i l’Ajuntament
del poble ha aprovat per unanimitat una
moció de suport al Puntes. S’ha creat una
Plataforma en suport al Puntes que organitza
de cara els propers 10, 11 i 12 de juny, un fes-
tival per tal de recollir els diners de la multa.
La Plataforma demana suport econòmic util-
itzant les guardioles que han repartit per
tota la vila o fent un ingrés a Caixa de
Manlleu 2040 0580 17 0000181881. 
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LLEIDA/EL SEGRIÀ.- A la roda de premsa, que
va tenir lloc dilluns 6 al matí, hi participaren
Alerta Solidària, l’Acció dels Cristians per
l’Abolició de la Tortura i l’Associació
Memòria Contra la Tortura, a més d’un dels
denunciants. En ella es va fer una denúncia
clara i contundent de l’evidència de les tor-
tures a en JVP,  l’analítica és una prova clara
que els Mossos d’Esquadra van obligar a en
JVP a ingerir amfetamines. Es considera que
no voler investigar aquest cas fins al final,

deixant-lo a la fase d’instrucció, sense dur a
terme totes les diligències sol•licitades
(roda de reconeixement, imputació d’altres
policies,...) mostra l’interès en mantenir la
impunitat de les torturadores i permetre la
tortura. També es va fer referència a que
aquest cas no és una excepció, que és un fet
continuat a l’estat espanyol. Mostra d’això
n’és: el cas de les tortures del 92, l’indult a 4
policies acusats de tortures a Euskalherria,...
A més, van denunciar que aquests fets són

silenciats de forma sistemàtica als mitjans
de comunicació, assenyalant als mitjans de
comunicació i el poder judicial com afa-
voridors de la impunitat amb la que a l’estat
espanyol actuen els i les torturadores, alho-
ra que es va remarcar el desinterès dels par-
tits polítics pel cas i s’exigí l’aclariment i
depuració de responsabilitats tant a nivell
polític com jurídic.
A la roda de premsa també s’explicà que el
divendres 27 de maig es va interposar un
recurs de reforma, que ha de resoldre la
mateixa jutgessa. Aquesta té dos mesos per
decidir si es reafirma en l’arxiu del cas. Si es
reafirma es presentarà un recurs a
l’Audiència Provincial de Lleida.

Assemblea Antirepressiva de Ponent 
+ Contra-Infos 7/6/05

RODA DE PREMSA AL COL·LEGI DE PERIODISTES DE LLEIDA

Recurs contra l’arxiu de la denúncia 
per tortures als tres joves de Torà

Un ciclista és agredit
per un cotxe esportiu

a la Massa Crítica
BARCELONA.- Divendres 3, com cada diven-
dres primer de mes, la Massa Crítica es
trobava a la plaça dels Països Catalans per
empendre la seva ruta reivindicativa. Va sor-
tir de Sants amb una cinquantena de
ciclistes ocupant tots els carrils excepte els
de transport públic. Un cop al carrer
València, al Clot, un esportiu vermell va
decidir fer-se lloc entre les bicis. Un dels
ciclistes va reaccionar i va posar un peu al
capó per tal d’allunyar-lo. El conductor va
reaccionar embestint-lo per darrera. El
resultat fou la bici trencada i el ciclista amb
lesions a la cama esquerra. Aleshores va
començar una discussió entre els ciclistes i
el conductor. Vàries unitats de la guàrdia
urbana i una ambulància dels bombers van
arribar ràpidament a l’indret. L’agressor va
arribar a afirmar a la policia que havia atro-
pellat el ciclista expressament, i l’agredit es
planteja la possibilitat de presentar una
denúncia.                        Contra-Infos 7/6/05

LA REVOLTA DEL POBLE BOLIVIÀ

Revolta popular per exigir la nacionalització dels hidrocarburs 
i la formació de l’Assemblea Popular Constituent a Bolívia

LA MASSA CRÍTICA CICLISTA



LA REPRESSIÓ A L’ANTIFEIXISME DEL 12 D’OCTUBREIMPUNITAT DELS COSSOS POLICIALS A LES PRESONS

LA BORDETA/BARCELONA.- El cap de setmana
del 3 al 5 de juny, desenes de veins i veïnes
de Sants, Hostafrancs i La Bordeta han par-
ticipat de les activitats del tancament de
protesta a la seu de la parròquia de Sant
Medir. Les jornades es centraven en tres
eixos de denúncia de la política urbanística:
Can Batlló, el Calaix de les Vies de l’AVE i la
nova Estació de Sants. Peró també principal-
ment perquè segons diuen en un comunicat
estan cansats dels processos participatius i
les formes utilitzades per l’administració:
“Estem farts de què es disfressin 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 veï-
nal el paper de comparsa, confident i fins i
tot còmplice de les seves actuacions. I
estem astorats en veure que part d’aquest
moviment si avé al joc.” Durant els 3 dies no
només s’hi han quedat a dormir, han fet xer-
rades, passis de video, i altres activitats, com
lectures de comunicats durant les insípides
misses del diumenge. 

Assemblea de Barri de Sants 6/6/05

Suspenen el desallotjament de La Envídia
però la policia assalta una vivenda a Gràcia

BAIX LLOBREGAT.- La plataforma Diagonal-Po-
nent, que agrupa diverses lluites contra plans
urbanístics especulatius, va organitzar el pas-
sat dijous 2 de juny un tour de vehicles per
visibilitzar les seves protestes. La marxa va
sortir des de Sant Just Desvern, amb un acte
de la plataforma en defensa de la Vall de Sant
Just (Collserola). Tot seguit la caravana forma-
da per un autocar, cotxes i motos i un nodrit
grup de bicletes van anar fins Esplugues on es
va llegir un manifest contra el Pla Caufec. La
ruta va continuar per Hospitalet amb la
denuncia del projecte de Can Rigalt. Va entrar

a Barcelona per la zona del projecte Barça
2005, i finalment es va dirigir fins al centre de
la ciutat per llegir el manifest final a la plaça
de Sant Jaume. Un cordó de la guàrdia urbana
va impedir que la marxa entrés a la plaça i
finalment s’hi va arribar a peu. A Hospitalet, ja
un grup de mossos d’esquadra havien protag-
onitzat un incident identificant a diversos
dels manifestants. La plataforma del Pla
Caufec, tanmateix, organitzarà una roda de
premsa el provinent 17 de juny davant la seu
de Sacresa per denunciar les actuacions
d’aquesta empresa.         Contra-Infos 7/6/05 

BARCELONA.- Divendres 3 de juny al matí, va
acabar el judici als 8 ciutadans de les Terres de
Ponent, que eren jutjats a Barcelona, pels fets
del 12 d’octubre del 2001 durant la mani-
festació antifeixista als carrers de Sants. El
judici estava previst pels dies 2, 3 i 6 de juny,
però el dia 3 va quedar vist per sentència.
Segons fonts que estaven allí presents, el
dijous dia 2 de juny, primer dia del judici,
aquest no va començar massa bé. La jutges-
sa no va acceptar cap de les al·legacions que
presentaven els i les advocades defensores
del cas. A més, les mateixes fonts, mani-
festen que tot el judici semblava una farsa i

que la jutgessa anava indicant als policies
què era el que havien de respondre durant
les seves declaracions.
L’endemà va finalitzar i el delicte que pres-
sumptament se’ls imputava va canviar. Se’ls
ha acabat imputant resistència a l’autoritat,
la comissió del qual ja ha prescrit. És a dir, no
se’ls pot imputar aquest declicte perquè han
passat tres anys des de la comissió del
mateix i aquest era el període de temps que
es tenia per a jutjar-los. En principi caldrà
veure què vol dir tot això i com acaba.
Restarem a l’espera de sentència. 

Assemblea Antirepressiva Ponent 4/6/05

Aturat el desallotjament de la Quinkalla
SANTS/BARCELONA.- El passat 2 de juny els i les habitants de la Quinkalla (casa okupada al car-
rer Masnou de Sants) van rebre una bona notícia: s’ha aturat el desallotjament! El jutge d’in-
strucció nº31 dels jutjats de Barcelona ha decidit finalment aturar l’ordre de desallotjament
cautelar que va dictar ara fa 2 mesos i esperar que l’Audiència Provincial de Barcelona resol-
gui un recurs que s’ha presentat.                                                              Contra-Infos 7/5/05

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE/BARCELONA.- Divendres
passat dins les activitats del VIII Queerup-
tion va sorgir com a proposta d’un grup de
gent que hi participava, realitzar un cercavila
reivindicativa, durant la nit, a la zona anome-
nada ‘Gaixample’. Cal aclarir que cap asso-
ciació o col·lectiu  de gais, lesbianes o tran-
sexuals de Catalunya te cap relació amb l’or-
ganització d’aquest acte, que es va realitzar
de forma espontània, tal i com s’ha deixat
entreveure en algunes notícies publicades a
la premsa. Unes 500 persones van recórrer la
zona que envolta els carrers Diputació,
Aragó, Balmes i Villarroel, denunciant la lim-
itació del col·lectiu homosexual a determi-
nades zones de la ciutat. Les pintades que
deixaven pels carrers al seu pas eren ben
explícites: “Vull ser marika feliç i no eurogai
gris” o “Conys per a totes gratis, no al kapi-
tal”, “Estén l’homosexualitat per tota la ciu-
tat”. En definitiva protestaven contra el
“gueto gai pijo”, i perque pensen que aquests
col.lectius, en general, han estat absorvits pel
sistema capitalista oferint un oci totalment

elitista i consumista on qui no té diners,
queda marginat. Durant el recorregut un grup
de gent va entrar dins de l’hotel Axel que,
malgrat estar pensat per al públic gai, es
declara “hetero friendly”. Van realitzar
algunes pintades a l’interior i van tenir un
petit enfrontament amb el personal que hi
treballava, ocasionant alguns desperfectes
en el mobiliari de la recepció. La marxa va
continuar amb el to festiu que la caracter-
itzava fins a la plaça Universitat on es va
donar per finalitzada l’acció de protesta.
Agents de la policia secreta, que van vigilar al
nombrós grup durant tot el recorregut, van
aprofitar que gairebé tothom havia marxat
per detenir, a l’entrada del metro, a un grup
de nou persones, una noia de les quals ni tan
sols havia participat en la marxa. Van estar
detingudes 48 hores a les diferents depen-
dències policials fins passar, diumenge al
matí, a disposició judial. Finalment van sortir
en llibertat a espera de judici acusats de
danys, desordres i algun d’ells d’agressió.
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EL DELICTE DEL QUE SÓN ACUSATS JA HA PRESCRIT

8 lleidatans a judici per la protesta
antifeixista del 12 d’octubre de 2001

QUEERUPTION, QÜESTIONANT EL GÈNERE

LES JORNADES REUNEIXEN CENTENARS DE PERSONES

9 persones que participaven a les Jornades
Queeruption són detingudes a Barcelona

EL VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

Ruta reivindicativa contra l’especulació  
a Sant Just, Esplugues, Hospitalet i Barcelona

Veïns i veïnes de Sants es tanquen per
denunciar els projectes urbanístics

Mort accidental d’un “quillo” de Vallekas
VALLECAS/MADRID.- Si ens fos possible seguir frivolitzant potser redactariem alguna cosa més
propera a la realitat, però com que som serioses... El dimarts 7 de juny la Jefatura Superior de
Policia de Madrid informava de la mort d’una persone dtinguda en les dependències de
Puente de Vallecas. Sengons informa el l’agència EFE M.A.V, de 30 anys, va ser traslladat a un
despatx de la segona planta quan, després de ser desenmanillat va donar mitja volta, posà
una cadira sota la finestra per pujar-s’hi, trencar el vidre i la persina i llançar-se al buit de cap,
després de que els policies que el custodiaven l’agafessin pels turmells per intentar apresar-
lo, cosa que els vidres trencats de la finestra els hi ho va impedir.        Contra-Infos 6/6/05

Mor una jove reclosa al centre de Valle Tabares
CENTRE D’EXTERMINI VALLE TABARES/TENERIFE.- Si la setmana passada informàvem sobre la desi-
ció judicial de tancar Valle Tabares (CI 362) aquesta edició fem ressò de la mort, aquest pas-
sat dilluns  6 de juny, d’una jove de 16 anys per inhalació de fum després que, segons cita EP
per fons del Govern de Canàries, es prengués foc a un matalàs. Dues noies més van haver de
ser hospitalitzades.                                                                                    Contra-Infos 6/6/05

Increment del nombre de persones preses 
CENTRES D’EXTERMINI/ESTAT ESPANYOL.- La setmana passada es feia pública per part d’institu-
cions penitenciàries la xifra de persones preses a l’actualitat. La suma reflectia l’escandalosa
xifra de 60.500 persones recloses. Pensem que és possible que no estiguin incloses les 8.094
persones que es trobaven a les cel·les de les presons catalanes el passat 31 de desembre (per
tant, tampoc les persones que es trobaven de permís ni les persones que van passar per
qualsevol presó catalana durant l’any). Podem estar parlant de prop de 70.000 persones
recloses a centres penitenciaris en tot l’estat.Uno oferta també especialment preocupant és
la licitació per comprar  risperidona, (fàrmac psiquiàtric indicat per esquizofrènia) per valor
de 343.249 euros. publicat a http://www.mir.es/instpeni/anuncios/risperidal subasta.pdf
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VILA DE GRÀCIA.- El dimarts de 7 de juny al
matí, la casa okupada de La Envidia, situada
al carrer Farigola del barri de Vallcarca de
Barcelona, havia de ser assaltada per la poli-
cia. Una ordre judicial del jutjat 33 de
primera instància així ho ordenava. Es dóna
la circumstància que als baixos de l’edifici hi
ha la seu d’una associació de veïns, que no
tenia ordre de desallotjament. Durant el
matí es va fer una concentració de protesta

en espera de la comissió judicial, que un cop
va arribar al lloc va decretar la suspensió. La
gent concentrada front la casa va manifestar
la seva negativa a marxar. Tot seguit es va fer
una cercavila disfressats d’enterramorts pels
carrers del barri. Paral·lelament mentre això
passava, al carrer Verdi (a l’alçada de Traves-
sera de Dalt), els antiavalots de la policia na-
cional desallotjaven una vivenda okupada. 
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DE L’1 AL 15 DE JUNY, MANI 20H EL DIA QUE DESALLOTGIN L’ATENEU

Defensem l’Ateneu de Viladecans 

EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBLIC

BARCELONA.- La tarda del divendres 27 de
maig, l’Ajuntament de Barcelona va confis -
car la taula i el material de difusió de la
històrica parada. Es té constància que fun-
ciona desde 1931, del Sindicat d’Oficis Varis
de la CNT-AIT de Barcelona monta a la ram-
bla de Canaletes. Tot i que la CNT porta més
d’un any omplint els formularis burocràtics
que l’ajuntament exigeix per poder instal·lar
la paradeta de la Rambla de Canaletes i
s’han demanat en incontables ocasions
innombrables entrevistes amb els respons-
ables d’àrea de l’ajuntament, mai s’ha rebut
cap resposta. L’única resposta rebuda per
part de l’ajuntament, va ser la parella de
policies municipals que ordenava aixecar la
paradeta perquè rebien ordres d’impedir el
muntatge. El passat divendres 27 de maig es
va muntar, com cada tarda, la parada, on a

més de repartir material sobre el món sindi-
cal i problemàtiques socials es demanaven
signatures de suport per aconseguir que l’a -
juntament acabés la seva campanya d’asset-
jament. Amb un desplegament de vàries fur-
gones i cotxes patrulla que van aplegar una
vintena d’agents, van procedir a confiscar la
paradeta i tot el material informatiu, així
com algunes fulles de signatures. A més
foren identificades diverses persones, tant
del sindicat com simpatitzants que passaven
per allà. Des de la Federació Local de CNT-
AIT de Barcelona considerem que aquests
fets constitueixen un atac a la llibertat d’ex-
pressió i un atemptat contra la llibertat
sindical. Per tant, volem expressar la nostra
repulsa a actes com aquests i informar que
es prendran les mesures legals oportunes. 

Federació Local CNT-AIT  05/06/05

LA PRÀCTICA HISTÒRICA DE LES PARADETES VA SER INICIADA PER CNT EL 1931

La Policia confisca el material informatiu
de la parada de la CNT de les Rambles 



Seguirà la sequera durant tota la setmana. Els vents però començaran a girar cap el nord i el nordest. Això farà que
les temperatures comencin a baixar lleugerament. L’ambient en general serà una mica més fresc. A partir de diu-
menge el cel tindrà una mica més de nuvolositat però sense pluja. Sembla que les temperatures fresques seguiran.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 Dissabte 11 Diumenge 12 Dilluns 13 Dimarts 14

DISSABTE 11 DE JUNY 11H, CASA DE LA SOLIDARITAT C/VISTALEGRE 15 

Taller contra la violència immobiliària
PER MÉS INFORMACIÓ HTTP://WWW.COORDINADORARAVAL.ORG

LLUITES D’ARREU DEL MÓN

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

DISSABTE 25 DE JUNY A LES 18H A LA PLAÇA URQUINAONA DE BCN

Manifestació solidaritat preses a Itàlia BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.345.52.04 
CORREU ELECTRÒNIC:

«zitzania@sindominio.net»

CAIXA MANRESA 2041-00-3278-0040055209 CENTRE D’ESTUDIS JOSEP ESTER BORRÀS

Compte acusació popular fets de Berga

DISSABTE 18 DE JUNY A LES 11H DAVANT DE LA PRESÓ MODEL DE BCN

Una mort a la presó és un crim d’Estat

DIMECRES 8 DE JUNY 20:30H A LA PLAÇA DE SANT JAUME DE BCN

Cassolada-denúncia pels fets de Berga 

La Revolta dels Segadors es va ini-
ciar a Sant Andreu de Palomar el 22
de maig 1640, quan els somatents de
Sant Celoni de Blanes i pagesos de
la Catalunya interior que baixaven a
contractar-se per la sega, van
decidir marxar contra les forces del
Conde-Duque de Olivares. Aquestes
es mantenien a Catalunya bo i
acabada la guerra contra el francès i
saquejaven poblacions i violaven
drets bàsics dels seus habitants.

RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA

DEL 13 AL 19 DE JUNY A L’ATENEU LLIBERTARI DEL BESÒS, RAMBLA PRIM 76

1ª Mostra del llibre anarquista

Es crea un grup local
18/98 després de la visita
d’una delegació basca
CATALUNYA.- El macro-sumari 18/98 ha estat
denunciat arreu de Catalunya, mitjançant un
ronda de contactes durant la passada set-
mana. Aquest sumari que ha servit per tancar
Egin i Egunkaria, per il·legalitzar Jarrai, Segi,
Batasuna, Gestoras, Ekin, Kas, Udalbiltza i d’al-
tres, s’ha convertit en la punta de llança d’at-
acs repressius contra organismes i institucions
socials, polítiques, econòmiques, mediàtiques
i culturals de la realitat d’Euskadi. La dele-
gació que s’ha reunit amb moviments socials,
partits polítics, Ong’s, mitjans de comuni-
cació i institucions, ha estat configurada per:
Mariano FERRER i Teresa TODA, periodistes;
Sabino ORMAZABAL, activista social; Mario
ZUBIAGA, professor de la UPV; Julen ARZUA-
GA, advocat. Durant la trobada amb movi-
ments socials, es va acordar la creació d’un
grup local 18/98 per tal de denunciar l’Estat
d’Excepció encobert que es viu a Euskadi que
s’amaga sota la tesi del “Tot és Eta”. Aquest
grup es presentarà el proper 11 de setembre.  

Contra-Infos 7/6/05 

El Mur de la Vergonya
denunciat amb una rúa 
BARCELONA.- El passat dissabte 4 de juny, a les
set de la tarda, una trentena de persones es
va concentrar a la plaça de l’Àngel per
denunciar amb una cercavila, el conegut Mur
de la Vergonya, que forma part de la política
d’Apartheid d’Israel. L’objectiu de la rua era
sobretot visibilitzar l’impacte del mur, per
això, en llocs propensos a les aglomeracions
de turistes del centre, van anar col·locant un
mur de fusta de 10 metres quadrats. Durant
el recorregut, que va tenir una parada impor-
tant a la plaça Sant Jaume on es va llegir el
manifest, el «mur mòbil» va causar molta
impressió als astorats turistes, que rebien ful-
letons informatius de la campanya de Boicot
Preventiu i de la campanya de boicot a l’aigua
Eden. Finalment la rua va acabar a les
Rambles.      Xarxa d’Enllaç Palestina 7/6/05

Joan Clos i Imma Mayol 
escridassats per treballadors
de l’Institut de Parcs i Jardins
Barcelona.- El passat divendres 3 de juny, els
delegats del Comitè d’Empresa de Parcs i
Jardins van fer acte de presència a l’acte pro-
pagandístic de la inauguració de la tempora-
da de platges, on va assistir l’alcalde de
Barcelona Joan Clos i la Presidenta de
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins Imma
Mayol, manifestant de forma lúdica a través
de fulls informatius, cántics i crits «la izquier-
da pija, también privatiza», que estan en con-
tra de la privatització del verd públic.En el
proper Ple Municipal l’Ajuntament de Bar-
celona té previst aprovar el canvi de Gestió
de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, pas-
sar de ser un Organisme Autònom (Institut) a
una entitat pública empresarial local. D’altra
banda, el dilluns 6 de juny, treballadors de
parcs i jardins, es van concentrar davant la
seu de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

Contra-Infos 7/6/05

Crida per recuperar material de vídeo i fotogràfic de l’Hamsa
HOSTAFRANCS/BARCELONA.- «Fa una setmana un incendi fortuït va fer que es cremés pràctica-
ment tot el material audiovisual amb el que estàvem montant des de feia mesos un docu-
mental sobre el projecte i la resistència al CSOA Hamsa. Malgrat aquest fort contratemps les
persones que hi estàvem treballant en el tema hem decidit continuar endavant amb el mate-
rial que ens queda i amb aquell que poguem recollir a partir d’ara; és per això que fem una crida
a tota aquella gent que tingui grabacions o fotografies del centre social i de les activitats que
s’hi desenvolupaven a fer-nos-les arribar al CSA Can Vies (c/Jocs Florals,42) on ens hi trobem
regularment. Si no us va bé passar-vos-hi i voleu contactar amb nosaltres podeu trucar al
629747497 o al 627063999. Una abraçada: Hamsa resisteix!!!»            Vídeo de l’Hamsa 7/6/05

BBVA BANCOMER boicoteja
les comunitats zapatistes  

Barcelona.- Dissabte passat cap a les 14:00
hores va finalitzar l’acció de protesta contra
el BBVA Bancomer situat a la Plaça de
Catalunya de Barcelona. Desde les 11:30 hores
s’havia despenjat una pancarta a la façana de
l’oficina central de la ciutat. Unes 30 persones
van repartir octavetes i recollir signatures de
recolçament al manifest fet públic divendres,
on es denunciava el boicot que realitza el
BBVA contra les comunitats zapatistes al reti-
rar-lis els contes corrents que tenien oberts
en aquest banc i on molts col.lectius interna-
cionals ingressaven diners per col.laborar amb
el moviment zapatista. L’acció es va desen-
volupar sense incidents fins al final quan la
policia nacional va identificar a tots els i les
participants. Boicoteja tú al BBVA.

Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió
Zapatista + Contra-Infos 7/6/05 Façana de la seu del BBVA a plaça Catalunya de Barcelona amb una pancarta desplegada. 

Un miler de persones en suport als 10
penedesencs processats per delicte electoral

Acampada d’agrupaments
de joves per exigir uns

allotjaments dignes
SANT ANDREU DEL PALOMAR.- Quatre agrupa-
ments de joves del barri de Sant Andreu van
acampar a la plaça de Can Fabra per protes-
tar per la reubicació que està fent el dis-
tricte de les seus d’aquests col·lectius la nit
del 4 al 5 de juny. L’acampada que va comp-
tar amb un elevat nombre de participants va
comptar amb tot un seguit d’activitats d’allò
mes diverses, teatre, taller de pancartes,
jocs, gimcana, taller de disfresses, especta-
cle de Diables, una cercavila, botifarrada
popular, etc. Des de principi de curs 2004-
2005 l’Ajuntament de Barcelona al districte
ha iniciat una campanya de reubicació de les
entitats que operen a Sant Andreu. Aquesta
recol·locació ha afectat plenament els agru-
paments. Parlem de que més de 50 edu-
cadors i més de 250 infants i joves, amb els
seus conseqüents pares i mares, en pateixen
les conseqüències.         Contra-Infos 7/6/05 

ANTI-INSTITUCIONAL

VILAFRANCA/ALT PENEDÈS.- El passat dissabte 28
de maig, entre 800 i 1.200 persones es van
manifestar per protestar contra el procés
obert a 10 joves penedesencs acusats de
delicte electoral. La manifestació es va iniciar
a les set de la tarda a la plaça de la Vila i va
recórrer el centre urbà de Vilafranca. La man-
ifestació havia estat convocada per l’organ-
ització Endavant i havia rebut el suport de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP). La
denúncia de la guàrdia civil contra 10 joves de
diferents municipis del Penedès per haver
participat en una marxa contra la Constitució
Europea, la jornada de reflexió prèvia al refer-
èndum, va ser contestada al carrer per cente-
nars de persones, majoritàriament joves, que

van participar en la manifestació que
encapçalava una pancarta amb el lema:
“Quan la injustícia és un fet, la desobediència
és un deure. Aturem el judici. Prou repressió a
l’esquerra independentista”. La de dissabte va
ser una de les convocatòries més concor-
regudes. Només cal recordar que en la mani-
festació del 19 de juny van ser un centenar de
persones les que van prendre part en la
mobilització contra la Constitució. Tots els
joves denunciats per la guàrdia civil han estat
citats a declarar el proper 10 de juny al Jutjat
d’Instrucció número 3 de Vilafranca. Durant la
compareixença s’espera que es confirmi la
seva situació processal i es formalitzi la peti-
ció fiscal.                           Contra-Infos 7/6/05

LA LLUITA DEL POBLE BASCEL VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ ANTICAPITALISME


