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Una dona soltera, jubilada, de 82 anys, ha rebut una carta de desnonament en 15 dies, del pis de l’Eixample on viu des de fa 76 anys. El pis estava a nom de sa germana i, en morir, l’administrador va dir que no hi havia problema i que no requeria canvi de titularitat.

LLIBERTAT ANARQUISTES PRESOS

BARCELONA.- Els 3 joves empresonats a
Barcelona després de la manifestació
solidària amb els anarquistes italians, encara
són als centres de La Model (dos nois) i
Wad-Ras (una noia). Els fets que es succeiren
durant i després d’aquella manifestació han
passat molt inadvertits a l’opinió pública en
general i als moviments socials en particu-
lar. Tot plegat ha desembocat en una mobil-
ització molt petita per tal d’alliberar-los. 
Salt qualitatiu en l’actuació repressiva
La presó preventiva contra aquestes person-
es és sens dubte l’actuació més despropor-
cionadament repressiva que ha tingut lloc a
l’Estat espanyol en els últims anys. Sota uns
càrrecs de desordres públics, danys, atemp-
tat o lesions, mai s’havia ingressat a presó
preventiva cap manifestant, com a mínim
als jutjats de Barcelona. La presó preventiva
no s’aplica en aquesta mena d’acusacions. Es
dona la paradoxa que les penes demanades
per la noia ingressada a Wad-Ras sumen 9
mesos de presó, i per tant mai els compliria
en cas de condemna ja que no arriben als 2
anys mínims. Tot i això ja està tancada a la
presó sense tenir judici. Però aquests
empresonaments no han estat dictats per
raonaments jurídics. 
El jutge amic de la Brigada d’Informació
El titular del jutjat d’intrucció 13 de Barce-
lona, Juan Antonio Ramírez Suñé, ja era co-
negut per una altra dura actuació repressiva,
l’empresonament preventiu ara fa 9 mesos
de dos joves de l’Hospitalet de Llobregat
durant prop de 60 dies. Aquell empreson-
ament va provocar nombroses protestes i les
crítiques de diverses entitats socials, veïnals
i del món de la judicatura. Durant el temps

d’empresonament va enganyar en 3 ocasions
als pares i mares dels nois sobre la seva posa-
da en llibertat imminent, va afirmar davant
d’un professor de dret de la UB que l’em-
presonament era un escarment i va denegar
els recursos per alliberar-los tot i la múltiple
acreditació d’arrelament social que tenien i
per tant el nul risc de fuga. Va haver de ser la
secció segona de l’Audiència Provincial de
Barcelona qui contradís el jutge Ramírez
Suñé tot ordenant l’alliberament dels nois a
mitjans de desembre de 2004. 
Les ordres al “Post It” de l’expedient
Un fet aparentment anecdòtic va destapar
realment davant de quina mena de jutge ens
trobàvem. Sobre l’expedient dels joves de
l’Hospitalet la secretària judicial hi havia
posat un “Post It” (paperet adhesiu), on s’hi
llegia: «Per qualsevol dubte trucar a la
Brigada d’Informació». Sembla clar que
l’empresonament actual d’aquests joves
anarquistes respòn a les mateixes directrius,
no pas judicials, sinó polítiques i ordenades
des de la Delegació del Govern i la policia.
Sembla que alguns caps policials i polítics
han decidit saltar-se les seves pròpies lleis i
mitjançant el bon “feeling” amb el senyor
Ramírez Suñé han aconseguit empresonar
gent amb l’objectiu “d’atemorir” a tot un
col·lectiu ideològic. Similar al que va passar
el 12 d’octubre de 1999 respecte els col·lec-
tius anfifeixistes però amb unes justifica-
cions judicials encara menors. Durant la
declaració d’un dels detinguts el passat 25
de juny, el mateix jutge va esbroncar al noi
que declarava tot dient-li que “qui era ell
per manifestar-se a Barcelona si no tenia
nacionalitat espanyola”. 

JUAN ANTONIO RAMÍREZ SUÑÉ UN JUTGE “ESCARMENTADOR”

El jutjat d’instrucció núm. 13,
no és qüestió de mala sort

Mobilitzacions per alliberar-los
Però des de la Coordinadora per la Llibertat
dels i les Anarquistes Preses no s’han que-
dat de braços creuats. La passada setmana
es van realitzar dues concentracions una a
les portes de Wad-Ras i l’altre al voltant de
La Model. La repressió també hi va ser pres-
ent amb identificacions massives de mani-
festants per part dels mossos d’esquadra. A
més, ja s’ha convocat una manifestació que
vol ser més nombrosa i participativa pel
proper dissabte 16 de juliol a les 18h a la
plaça Universitat de Barcelona. 

Contra-Infos 5/7/05

LA CIMERA DEL G8 A ESCÒCIA

EDIMBURG/ESCÒCIA.- Les jornades prèvies a la
trobada oficial del G8 a Gleneagles, que se
celebraran del dimecres dia 6 al divendres 8,
ja han començat a mostrar el tarannà que
utilitzarà la policia davant les múltiples
protestes organitzades. El dispositiu de
seguretat ha estat dissenyat durant 18 mesos
i amb un objectiu de caràcter preventiu.
Alhora, al llarg d’aquesta darrera setmana,
Escòcia s’ha començat a omplir de milers de
persones que es desplacen a Edimburg per
participar en les accions, trobades, mani-
festacions i conferències que s’han organ-
itzat des des d’un ventall molt ampli d’espais
polítics diferents. El dissabte dia 2, més de
200.000 persones, convocades pel movi-
ment Make Poverty History (MPH), es van
manifestar pel centre d’Edimburg. Aquest
grup, liderat per ONG’s com Intermon-
Oxfam o les que presideixen George Soros o
el conegut cantant d’U2, s’ha vist involucrat
en una forta polèmica durants aquests dies
al descobrir-se que, els braçalets blancs que

donaven als manifestants, provenien de
fàbriques xineses conegudes per l’explotació
laboral de les seves treballadores. L’endemà
diumenge, es va celebrar una contra-cimera
convocada per la coalició anticapitalista G8
Alternative, amb una setantena de tallers,
centrada en la temàtica africana i en les
responsabilitats del canvi climàtic; qüestions
que també tractarà la cimera oficial. Dilluns
dia 4, el dia va començar amb una marxa a
les bases nuclears britàniques més impor-
tants situades a Falsane i amb la tancada de
dues gasolineres de la BP i la Shell a la capi-
tal escocesa. A la tarda, l’expectació al
voltant del «Carnaval contra l’esclavitud de
salaris, els guanys i el deute», va aplegar mil-
ers de manifestants. La provocació policial

va ser en tot moment present i es van des-
encadenar disturbis fins la nit. Segons els
observadors legals, cap a les vuit del vespre
hi havia 30 detencions. Diversos mitjans de
comunicació assenyalaven que dimarts a
mitja tarda hi havia prop de 100 arrestats. El
Carnaval havia estat convocat per la Xarxa
Dissent! de caràcter autònom i vinculada a
la xarxa d’Acció Global dels Pobles (AGP),
que durant aquests dies ha organitzat un
espai de covergència rural on hi acampen
molts activistes. Dimarts dia 5, les protestes
eren dedicades a la lliure circulació de per-
sones. Al matí, cinc persones van ser
detingudes sota llei antiterrorista a l’aero-
port de Londres en un vol amb escala des
d’Edimburg. Quatre d’elles amb nacionalitat

espanyola, tot i que una amb residència an-
glesa, i una italiana. En el tancament d’aque-
sta edició, només havia estat alliberada la
resident anglesa i s’esperen notícies aviat. 
L’inici de la cimera oficial
Dimecres dia 6 començarà la cimera. El
mateix matí, hi ha convocada una mani-
festació que pretén arribar a 500 metres de
l’Hotel Gleneagles, on es reuniran els caps
d’estat. El passat divendres 1, la manifestació
va ser finalment legalitzada, objectiu molt
perseguit pels organitzadors. Dijous dia 7, hi
ha convocat un «Torneig de Golf a Gle-
neagles» per la Xarxa Dissent! que també or-
ganitza l’endemà, una jornada contra el canvi
climàtic amb l’objectiu «d’Inundar el G8». 

Indymedia Escòcia + Contra-Infos 5/7/05

LES PRIMERES PROTESTES DAVANT LA TROBADA DELS AMOS DEL PLANETA ES SALDEN AMB 100 DETENCIONS

La policia escocesa reprimeix amb brutalitat el Carnaval contra
la Precarietat, una de les primeres protestes a la cimera del G8

Els cordons policials van generar un autèntic setge al centre d’Edimburg, la capital escocesa.

Segrest d’un voluntari i del
servidor d’Indymedia Bristol 
BRISTOL/ANGLATERRA.- «El dilluns 27 de juny,
la policia va assaltar una propietat residen-
cial a Bristol i va segrestar el servidor d’In-
dymedia i equipament informàtic. També
varen arrestar una persona amb l’acusació
d’incitació al dany criminal sota llei ordinà-
ria. Des de llavors aquesta persona ja està
en llibertat sota fiança. Veiem aquesta ac-
ció policial com un atac a la llibertat d’ex-
pressió i a la independència periodística. 
Aquesta acció policial es relaciona amb un
article publicat el 17 de juny en el qual per-
sones desconegudes reclamaven haver
atemptat contra uns cotxes que eren trans-
portats en tren.(...) El dimarts dia 21, la poli-
cia contactà un voluntari d’Indymedia Bris-
tol demanant els registres d´IP’s.»

Indymedia Bristol 5/7/05



DESENLLAÇ DE L’ALERTA ROJA A CHIAPASQÜESTIONANT EL GÈNERE

MAÓ/MENORCA.- El passat dia 27 de juny, la
policia va entrar al poblat okupat de
Biniancolla , i van identificar als que allà
estaven, junt amb l’ordre de desallotjar les
bases amb 5 dies. Les bases son de 
propietat d’una especuladora inmobiliària
muntada per diferents socis. En aquests
moments hi ha 6 imputats.
Aquestes bases militars porten okupades

uns 2 mesos i mig, per gent que havia estat
okupant a les bases militars de Llucalari.
També s’estava creant un projecte alternatiu
a la vida que ens imposen, amb autosufi-
ciència alimentària, gallines, hort, reciclatge
de tot tipus de material, menjador popular,
tallers diversos, i organització popular en
front de l’especulació.

Contra-Infos 5/7/05 

LA LLAGOSTA/VALLÈS ORIENTAL.- El passat
dimecres 22 de juny va ser desallotjat el
CSO L@s Errantes de La Llagosta, el primer
Centre Social Okupat de la comarca. A les
onze del matí, quatre furgonetes dels
Mossos d’Esquadra, acompanyats de difer-
ents responsables de l’ajuntament es van
presentar a la porta i la van rebentar. 
Després de que el fort i desmesurat des-

plegament policial fes fora a la persona que
hi havia dintre, els nombrosos agents que
van anar van entrar i van començar a regirar-
ho tot i a fer gran xibarri de trencadisses. Fa
més de tres anys que es va alliberar aquest
espai, un edifici abandonat que acollia, entre
d’altres iniciatives, un alberg popular per
gent sense sostre. S’havien fet jornades, ta-
llers i activitats.             Contra-Infos 5/7/05

LLEIDA.- La Gàbia, és una torre a la sortida
de Lleida que es va okupar el juliol de l’any
passat. La propietat legal és de l’Empresa
Municipal d’Urbanisme (EMU), un òrgan
creat per l’Ajuntament de Lleida el 1994 amb
l’objectiu d’invertir i treure beneficis eco-
nòmics de projectes urbanístics com el del

casc antic de la ciutat. Des de fa un temps,
l’EMU, ha iniciat el procés per desallotjar el
centre social i tornar la casa al servei de l’e-
speculació municipal. Desde l’assemblea del
centre  social es fa una crida a solidaritat per
tal d’evitar el desallotjament.     

Contra-Infos 5/7/05

Desallotjat el CSO L@s Errantes
OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Volen desallotjar les bases de Biniancolla

L’Empresa Municipal d’Urbanisme
vol desallotjar el CSO La Gàbia

Les detingudes al
Queeruption 8
denuncien tortures,
maltractaments i
vexacions a mans de
la policia nacional
BARCELONA.- En acabar la manifestació de
cloenda de la trobada anarquista Queer cel-
ebrada a Barcelona 9 persones van ser
detingudes violentament i de forma indis-
criminada a l’entrada del metro. Durant el
seu pas per comissaria, que es va allargar 36
hores, van patir tota mena d’insults homò-
fobs, sexistes i xenòfobs; “okupa y encima
marikon de mierda”...amenaces i maltracta-
ment psicològic: “callate o te meto la porra
por el culo”. Les persones detingudes de-
nuncien agressions físiques: empentes, cops
de puny, cops de peu a la cara, al cos, al
clatell... També expliquen que van restar
esposades al terra de comissaria durant
hores i que ni tan sols podien demanar anar
al lavabo sense rebre més cops i més insults.
També relaten com van ser pressionades a
firmar les seves detencions sense la presèn-
cia del seu advocat ni de traductor i sense
que fossin llegits els seus drets i com van
haver d’esperar més de 10 hores per rebre
assistència mèdica. La policia també els hi
va negar la medicació prescrita pels metges
i el dret a beure aigua, quan a algunes per-
sones les hi havien diagnosticat deshidrat-
ació. Ara estan a l’espera de judici acusades
d’agressió, escàndol públic i resistènica a
l’autoritat. Destacar que l’assetjament poli-
cial ha esta constat durant totes les jor-
nades Queeruption. Per més informació:
http://www.queeruption.org/barcelona

Participants Queeruption 8 
+ Contra-Infos 5/07/05
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SELVA LACANDONA/MÈXIC.- L’EZLN manté el
seu compromís d’alto al foc ofensiu i no hi
haurà cap atac contra forces governamen-
tals ni moviments militars ofensius. L’EZLN
manté encara el compromís d’insistir en la
via de la lluita política amb aquesta iniciati-
va pacífica que ara fem. Per tant, l’EZLN
seguirà en el seu pensament de no fer cap
tipus de relació secreta amb organitzacions
político-militars d’altres països. L’EZLN es
reitera en el compromís de defensar, donar
suport i obeir les comunitats indígenes zap-
atistes que el formen i són el seu cap
suprem, i, sense interferir en els seus proces-
sos democràtics interns i dins les seves pos-
sibilitats, contribuir a la fortalesa de la seva
autonomia, bon govern i millora de condi-
cions de vida. O sigui, que el que farem a
Mèxic i el món ho farem sense armes, ambv
un moviment civil i pacífic, sense deixar de
donar suport les nostres comunitats. Per
tant... Al món... 1.- Farem més relacions de
respecte i suport mutus amb persones i

organitzacions que resisteixen i lluiten con-
tra el neoliberalisme i per la humanitat. 2.-
En la mesura de les nostres possibilitats
enviarem suports materials com aliments i
artesanies pels germans i germanes que
lluiten a tot el món. A Cuba blat de moro i
gasolina o petroli, segons necessitin més. A
Europa artesania i cafè. A Bolívia i Equador
també blat de moro. 3.- Fer altres tobades
intercontinentals. A Mèxic... 1.- Seguirem
lluitant pels pobles indis, oprimits i emigrats
de Mèxic. 2.- Anirem a escoltar i parlar per
construir un programa nacional de lluita
anticapitalista, neoliberal, per la justícia, la
democràcia i la llibertat. 3.- Tractarem de
reconstruir una altra forma de fer política,
que tingui l’esperit de servir les demés, sense
interessos materials, amb sacrifici, amb ded-
icació, amb honestedat, que cumpleixi la
paraula, que l’única paga sigui la satisfacció
del deure complert. 4.- També anirem veient
d’aixecar una lluita per demanar que fem
una nova constitució, o sigui noves lleis que

prenguin en compte les demandes del poble
mexicà com són: sostre, terra, treball, ali-
ment, salut, educació, informació, cultura,
independència, democràcia, justícia, lliber-
tat i pau. Una nova Constitució que
reconeixi els drets i llibertats del poble i
defensi el dèbil enfront el poderós.
Per això... L’EZLN enviarà una delegació de la
seva direcció a tot el territori nacional i per
temps indefinit per, juntament amb les organ-
itzacions i persones de l’esquerra que se sumin
a aquesta Sisena Declaració i on ens convidin
expressament. També avisem que l’EZLN
establirà una política d’aliances d’acord a les
següents condicions: No fer acords per
imposar de dalt abaix. No aixecar moviments
per després negociar a les seves esquenes. No
tractar de resoldre des de dalt els problemes
de la nació, sino des d’abaix i per abaix una
alternativa a les destrucció neoliberal, una
alternativa d’esquerra per a Mèxic.» Mira
també : http://www.fzln.org.mx. 

CCRI  CG-EZLN 5/7/05

«I AQUÍ ESTEM PER DIR, AMB LA NOSTRA PARAULA SENZILLA QUE ...

Sisena Declaració de la Selva Lacandona

REPRESSIÓ I LLIBERTAT

Expressió al carrer
contra les presons de
menors a Barcelona
BARCELONA.- El passat dijous 30 de juny,
gent de diferents col·lectius i grups que
dia a dia segueixen de prop el maltracta-
ment institucional a nan@s i altres per-
sones sensibles a la repressió institucional
a la infància i a l’adolescència, van mani-
festar-se pel barri de la Ribera per fer sen-
tir la seva veu contra el tractament car-
cellari als xavals i xavales que cauen a les
mans de Justícia Juvenil. Les prop de 70
persones que s’hi van aplegar van arribar
fins als Jutjats de Menors, on van poder
fer un gran mural a terra on s’hi podia lle-
gir: “Ni llei, ni jutges, ni presons de
menors”; la manifestació va acabar tran-
quila tot i l’arribada al final de dotacions
d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra. 

Txinorris 5/7/05

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTAL.- A la Junta Local
de Seguretat de Sabadell que es va celebrar el
20 de juny, fou presidida per l’alcalde Manuel
Bustos i va tenir la presència del delegat del
Govern a Catalunya, Joan Rangel. El resultat va
ser l’aprovació d’una unitat conjunta entre la
policia municipal i la nacional. L’anomenat
Grup Especial de Prevenció i Reacció va es-
trenar-se el divendres 1 de juliol, sota la direc-
ció d’un inspector de la policia nacional.
Segons fonts oficials, sis patrulles conjuntes
van identificar 170 persones durant les nits de
divendres i dissabte. En total es van aixecar 13
actes: nou per consum de drogues al carrer i
les quatre restants se’ls van incautar navalles. 
«Tot al mateix sac i ben lligat»
L’objectiu del nou grup, que treballa dijous,

divendres i dissabte nit, és la prevenció «(...)
dels actes agressius i comportaments vandà-
lics, identificació de persones amb estètica de
col·lectius violents, control de llocs de reunió,
vigilància de concentracions festives, persecu-
ció del consum o possessió de drogues, incau-
tació d’armes i instruments perillosos i control
d’alcoholèmies, entre d’altres.». Rangel, també
va anunciar que quan les circumstàncies ho
facin necessari, el grup comptarà amb el re-
forç de la Brigada de Seguretat Ciutadana, de
la Unitat d’Intervenció Policial i de la Unitat
Contra Xarxes d’Immigració i Falsificació de
Barcelona. Com a exemples d’aquests tipus de
circumstàncies, el delegat va especificar que
podien ser «festes o concerts».

Contra-Infos 5/7/05

El Grup Especial de prevenció i reacció
s’estrena amb 170 identificacions en dos dies 

CATALUNYA.- La setmana passada es feien
públics els projectes per a la construcció de
noves presons a Catalunya. Anunciava només
el que anomenen centres penitenciaris. En
conten 12 i si comptem el que en diuen centres
educatius de menors nosaltres comptem 18
centres d’extermini. A saber: 4 a Barcelona
(Model, Trinitat, Wad-Ras i una altra de règim
obert ubicada a la Model), Brians (Sant Esteve
Sesrovires), Quatre Camins (La Roca del Vallès),
Figueres, Girona, Tarragona, Ponent (Lleida) i el
règim obert Lleida, el pavelló hospitalari peni-
tenciari de Terrassa, Els Til·lers, El Segre,
Montilivi,Oriol Badia, L’Alzina i Folch i Torres,
que no tenen ni la decèndia de dir on són. Com
a mesura urgent proposen la reconversió a
règim ordinari d’un mòdul de Brians i mòduls
prefaricats a Quatre Camins per crear 144 i 300

noves places noves places, respectivament. Es
va presentar la previsió d’un augment anual de
500 persones preses, per arribar a la xifra de
11.033 el 2010. S’oblidaren potser de fer
públiques les previsions de menors? Preveuen
doncs ampliar Brians I-II i Quatre Camins i
Quatre Camins Joves, reconvertir les presons
dins dels nuclis urbans en centres oberts
(Girona, Tarragona i 3 a Barcelona amb una més
de preventius), mantenir el centre obert de
Lleida, Ponent i el pavelló Hospitalari de
Terrassa i construïr La Corbella (Tàrrega), Mas
Enric (El Catllar), Dones (Sant Llorenç d’Hor-
tons), Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada). En
conten 17, però comptem que no notifiquen
els centres de menors, ni les xifres de nanos
presos que hi ha, ni les previsions que tenen
per ells i comptem  23.     Contra-Infos 5/7/05

Presentació dels nous centres d’extermini

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

Compte acusació popular fets de Berga

DISSABTE 16 DE JULIOL A LES 18H A LA PLAÇA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Manifestació llibertat presos anarquistes



Les temperatures quedaran molt moderades durant tota aquesta setmana. No passaran pràcticament dels 30 graus
als punts més càlids. Seguiran els vents del nord i la possibilitat de ruixats de mitja tarda el dimecres i el divendres. 
Durant les nits refrescarà força amb mínimes de 17 o 18 graus a la costa. Núvols baixos a la línea costanera al matí.

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

Els fets de d’Stonewall
El 28 de juny es compleix el naixe-
ment del Moviment d’Alliberament
Gai i Lesbià modern. A les darreries de
juny del 69 (mmm, bon número) s’es-
devingueren els fets de la revolta de
Stonewall a Nova York, quan, la poli-
cia va entrar a un bar d’ambient a fer
una batuda. Els gais s’hi oposaren i
això motivà un enfrontament amb la
policia. Es detingueren algunes per-
sones i un homosexual portorriqueny
es llençà (?) al carrer des de la comis-
saria central. La reacció fou immedia-
ta. Milers d’homosexuals, homes i
dones, i d’altres persones sim-
patitzants es manifestaren per la ciu-
tat de Nova York... Es creà el Gay
Liberation Front, i a partir d’aleshores
nasqueren grups semblants a la majo-
ria dels paísos europeus. 

RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Nova seu d’Espanya 2000
CASTELLÓ/LA PLANA .- El passat dissabte 2 de
juliol, es va inaugurar a Castelló una seu
d’España 2000. A la inauguració i va assistir
el president d’aquest grup Jose Luis Roberto
amb altres alts carrècs del partit. Van
protestar contra la llei que deixa que les
parelles homosexuals puguin adoptar cria-
tures, i van fer exaltació de l’espanyolisme
més retrograd. Mentre tot això pasava, al
carrer, la plataforma antifeixista feia una
concentració per denunciar la implantació
de partits i col·lectius feixistes. Dos joves
antifeixistes, van ser agredits per militants
d’España 2000.               Contra-Infos 5/7/05

Arxivat el procés 
contra manifestants
del 13-M a la seu 
del PP a Saragossa 
SARAGOSSA/ARAGÓ.- El passat 28 de juny,
l’Audiència Provincial de Saragossa va
ordenar arxivar les acusacions per la con-
centració del 13-M del 2004 a la seu del PP
a la ciutat. Amb aquest dictamen, s’ha aca-
bat l’únic procés judicial que seguia obert a
tot l’estat espanyol per les manifestacions
davant les seus del Partit Popular durant la
jornada de reflexió prèvia a les eleccions
generals de l’any passat.  Durant tot aquest
temps, més de 400 persones s’han autoin-
culpat del mateix delicte en solidaritat amb
els imputats.                   Contra-Infos 5/7/05

PAÍS VALENCIÀ.- El sistema de restricció de l’ac-
cés a pàgines que la Generalitat Valenciana
(PP) estableix per a l’accés des del seu servi-
dor a internet va censurar, durant uns dies, la
columna de lliure publicació de la web
lavanc.org. L’Avanç va emetre una queixa al
sistema de restricció, en la que es qualificava
com a censura informativa, en un moment en
què la seva és la web informativa més visita-
da en valencià al País Valencià, tal i com s’in-
formava fa tan sols uns dies en aquesta
mateixa plana. Aquest sistema restringeix
l’accés a webs considerades perilloses,
obscenes, il·lícites i, pel que es veu, política-
ment díscoles, als punts d’accés a internet. A
més a més també es restringeix la visita a
aquesta web a tots els accessos que es facin
per línia facilitada per la Generalitat. Poc
després de que L’Avanç informació lliure del

País Valencià enviés una queixa al servei de
restricció a l’accés de pàgines que fa servir la
Generalitat Valenciana per al servidor que
dóna accés als punts d’accés públic a
Internet DISEMINA i altres centres, la colum-
na de lliure publicació va ser desbloquejada.
La web lavanc.org va manifestar la seva indi-
gnació per la manca de rigor a l’hora de
restringir l’accés als seus continguts fet que,
a banda d’impossibilitar durant uns dies l’ac-
cés a la lliure publicació a persones que no
disposen d’altra connexió que la facilitada
per l’administració als punts d’accés públic,
pot haver causat un greu perjudici a la imatge
de la web. I això, tant si es té en compte el
vessant polític com si es considera que nor-
malment aquesta censura s’aplica a pàgines
amb contingut pornogràfic. 
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Un detingut a les protestes 
contra l’estatut de València

La Generalitat anuncia 
que només s’obriran 15 
de les 150 fosses comunes 
CATALUNYA.- Les reaccions a la presentació per
part del govern del decret que regula totes
les actuacions relatives a les fosses comunes
de la Guerra Civil i la Postguerra localitzades
a Catalunya i a les persones que podrien tro-
bar-s’hi enterrades no s’han fet esperar.
L’Associació per la Recuperació de la
Memòria Històrica (ARMH) s’ha mostrat con-
trària al que dicta la norma. Segons aquest
col·lectiu el decret és massa restrictiu i buro-
cràtic i, a la pràctica, limita el nombre de fos-
ses que es podran obrir. La nova normativa,
que es troba en període d’informació públi-
ca, determina tot un seguit de requisits i
tràmits tècnics que ha d’acomplir una fossa
per ser excavada. El resultat és que de les més
de 150 fosses comunes que se suposa que hi
ha encara a Catalunya només unes 15 podran
ser excavades. Des de l’ARMH asseguren que
no han comptat per res amb la seva opinió ni
la seva tasca realitzada fins avui. L’associació
té pendent de realitzar l’obertura d’una fossa
al Bruc, on hi ha enterrades vuit persones. 

Kaos en la Red + Contra-Infos 5/7/05

El Parlament Europeu
podria legalitzar les
patents de software
ESTRASBURG.- La directiva de Patents de
Software, tal i com ha estat aprovada pel
Consell de Ministres Europeus, podria legal-
itzar les patents de software similars a les
estadounidenques a la Unió Europea. Si això
succeeix, els desenvolupadors de software
ja son seran propietaris dels programes que
escriguin i podran ser denunciats per ven-
dre o distribuir el seu propi software. Això
no només possa en perill la seva feina sino
que possa en perill tot el sector europeu
del software. El proper dimecres 6 de juliol
el Parlament Europeu tindrà l’última possi-
bilitat d’evitar-ho, si 367 dels 732 membres i
son presents i voten les esmenes correctes.

Contra-Infos 5/7/05

El Partit Popular del
Prat intenta suspendre
el concert antirepres-
siu del 9 de juliol 
EL PRAT/BAIX LLOBREGAT.- El grup del PP de
l’Ajuntament d’El Prat ha exigit la suspensió
de la cesió del camp de fútbol municipal
Fondo d’en Peixo a la entitat local Joves
Alternatius del Prat per un concierto el día 9
en el que participará el grupo musical
Soziedad Alkoholika. Segons el portaveu
popular, Antonio Gallego, aquest grup “es
caracteritza per humillar la memoria de les
víctimes del terrorisme amb lletres de re-
sentiment cap Espanya i d’odi cap els cossos
i forces de seguretat”, per lo que considera
“insultant” donar ajuda pública a aquest ti-
pus d’events... Pel que es veu el proper di-
mecres pretenen presentar una moció al ple
per suspendre el concert del proper dia 9. 
Mira també: http://www.kasalprat.org

Contra-Infos 5/7/05

Robades 100 entrades 
del concert antirepressiu
El Prat de Llobregat/Baix Llobregat.-
«Lamentem haver de dir-vos que les
entrades amb numeració de la 201 a la 300
del concert Antirepressiu del 9 de juliol al
Prat de Llobregat, han estat robades.
Recordem que són 100 entrades, que serien
1.000 euros que anirien destinats a la soli-
daritat amb persones represaliades. Feu
córrer la veu que la penya que vegi les
entrades de la 201 a la 300 han estat
robades i qui les tingui no podrà entrar al
concert. Si sabeu qui ha estat doncs feu-
nos-ho saber com abans millor.» 

KOP Alta Tensió 25/06/05

Comencen les jornades
“Rompamos el Silencio”

MADRID.- La setmana del 5 al 10 de juliol un
grup de persones, de col·lectius,
plataformes, espais socials i sensibilitats
diverses- sortim als carrers de Madrid per
fer-les nostres i per fer d’aquesta una ciutat
de tots i totes. Madrid, aquesta ciutat-
marca, el Madrid olímpic, capital de
l’Europa del desenvolupament i la prosper-
itat, el Madrid de les grans obres urbanís-
tiques, el de les bodes reials, de la seguretat
ciutadana, de las presons plenes, el Madrid
del mercat i les finances..., es una ciutat ben
diferent per totes les persones que a diari la
vivim (i patim). Perque la cotidianitat dels
seus ciutadans i ciutadanes es la de la pre-
carietat, les vivendes fora de l’abast, el tráf-
ic i la contaminació insoportable, la
exclusió i marginalitat, la represió, els preus
disparats... I perque volem trencar el silenci
que s’ens imposa sobre aquestes i altres
cuestions, sortim per mostrar les nostres
propostes i alternatives desde la partici-
pació, la desobediencia, la acció directa no
violenta y el desig de treballar en comú i
buscar noves formes de relació.
Mira també: www.rompamoselsilencio.net

Rompamos el Silencio 5/7/05

DISSABTE 9 DE JULIOL A LES 17H A LA RAMBLA DE CANALETES DE BCN

Concentració pro-paradeta CNT
ELS PROPERS 23 I 24 DE JULIOL A LA MASIA DE LA GUINEUETA (NOU BARRIS)

Trobada zapatista a nivell europeu

ANTI-INSTITUCIONAL

VALÈNCIA.- El nou estatut valencià es va
aprovar aquest divendres 1 de Juliol amb els
vots favorables dels representants a Corts
del PP i el PSOE. L’aprovació es va produïr
emmig de diverses protestes convocades per
diferents entitats, d’ençà que es coneguera
l’acord dels partits espanyols i la data
d’aprovació del nou règim jurídic del País
Valencià. Les principals protestes van tenir
lloc el mateix dia de l’aprovació de l’estatut
espanyolista. Una seixantena de persones
van participar en una concentració davant de
les Corts Valencianes sota el lema “Contra
l’Estatut Pels drets del poble treballador, Per
la independència”. La policia, que comptava
amb una dotació desproporcionada,  barrà el
pas a la gent i van començar les identifica-

cions, amenaces i intimidacions. La tensió va
creixerfins el moment en que la policia va
carregar brutalment contra els manifestants
amb cops de puny i potades, provocant
diverses contusions i ferits. Durant l’agressió
policial es va produir la detenció d’una per-
sona. Cap a les 20h es reunien a comissaria
companyes del detingut, familiars, amics i
solidàries, que van convocar una concen-
tració espontània arribant a reunir unes 80
persones al darrere d’una pancarta que
denunciava la repressió contra els movi-
ments socials. Cap a les 22’20 hores el noi va
sortir de comissaria, rebent l’ovació dels allí
congregats, amb l’acusació de “resistència i
desobediència” i amb la citació a judici per
l’endemà a les 10h.           Contra-Infos 5/7/05

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

La Generalitat valenciana 
censura el ‘web’ del diari Avanç

ANTIFEIXISME ANTICAPITALISME LLUITA SOCIAL A MADRID

LA REVOLTA DEL 13-M 


