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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

Cindy Sheehan, mare d’un soldat mort fa un any a l’Iraq, porta acampada 11 dies davant la finca de George W. Bush després d’estar tot un any recorrent el país demanant respostes a la mort. Va fundar Gold Star Families for Peace i comença a sumar-s’hi gent de tots els EUA.

LA IL·LEGALITZACIÓ DE LES FESTES ALTERNATIVES VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ LLUITES LABORALS

VILA DE GRÀCIA .- Aquest diumenge a la tarda
començaven a la plaça Rius i Taulet les Festes
Majors de Gràcia. Enguany el districte gover-
nat per ERC pretenia utilitzar l’assassinat d’en
Roger l’any passat per generar un clima de
tensió que portés a la il·legalització de les
festes alternatives, convertint així a les víc-
times d’un atac feixista en els botxins.
Aquesta va ser una de les raons de denúncia
durant el pregó alternatiu que tingué lloc a la
plaça, 30 minuts abans de la lectura oficial
des del balcó. Des de dalt d’una bastida amb
rodes que duïa la pancarta “Per una festa

sense exclusions. Cap veí és il·legal”, es va lle-
gir un text que es solidaritzava amb els Tres de
Gràcia, nois de la vila detinguts per la brigada
d’informació i que pretenen portar davant
dels jutges de l’Audiència Nacional, per uns
fets que ells neguen. També denunciava la
hipocresia d’ERC, PSC i IC respecte els immi-
grants, en referència als tancaments i vagues
de fam que tingueren lloc a la vila durant els
últims mesos, unes protestes totalment silen-
ciades i ignorades per Ricard Martínez.
Finalment també es recordava l’assassinat
d’en Roger i es denunciava l’estratègia crimi-

nalitzadora del districte respecte les festes
alternatives. Durant el pregó oficial una sono-
ra escridassada va ensordir les paraules de
Ricard Martínez. Ferran Mascarell també va
ser xiulat durant la seva curta intervenció.
Això si, les paraules de Remei Sipi, la pre -
gonera oficial, si van ser escoltades.
Concentració de record a Fontana
Unes 400 persones es van concentrar entre
les 20h i les 21h a les portes del metro de
Fontana, tallant la circulació de Gran de
Gràcia i carrer Astúries mentre es col·lo -
caven diverses pancartes. Es va llegir un
comunicat denunciant l’assassinat ara fa un
any d’en Roger Albert a mans d’un grup
d’skins. També es destacava la manipulació
dels fets que en van fer els mitjans de comu-
nicació, parlant sempre de baralla i no pas
d’agressió. Alguns dels periodistes presents
també van ser escridassats. Es van fer
algunes pintades. Després una vintena de
persones van trencar el vidre de l’aparador
de la llibreria Europa, especialitzada en
material feixista i que té oberta la seva seu al
carrer gracienc de Sèneca, amb total permi -
sivitat del regidor d’ERC. El dimecres 17
d’agost a les 18:30h començarà a la plaça
Joanic una cercavila que serà el punt d’inici
de les Festes Alternatives. Mentrestant a la
plaça del Diamant, ja des de dilluns al matí
han tingut lloc amb normalitat les festes de
la Coordinadora Popular, amb notable
assistència de gent i d’stands informatius.  
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LES FESTES ALTERNATIVES COMENCEN AMB UNA CERCAVILA A PLAÇA JOANIC

Escridassada a Ricard Martínez en 
defensa d'unes festes sense exclusions
Acte de record a en Roger després d'un any del seu assassinat per part d’un grup de nazis

Pancarta en record d’en Roger Albert despenjada davant de l’estació de metro de Fontana.

PO B L E N O U.- El passat divendres al matí, en ple
agost, en un moment en que el destí del
recinte fabril de Can Ricart encara no està
decidit, les màquines van començar a des-
mantellar el teulat d’una de les naus per ordre
del propietari. Recordem que nombroses
entitats s’oposen a l’eliminació del complex
pel seu valor com a patrimoni cultural i la
seva importància arquitectònica. En una
llarga campanya han aconseguit crear un con-
sens ampli favorable a la preservació de l’es-
pai i han demanat una moratòria i la paral-
ització dels enderrocs. Tot i això, una nau que

constitueix un element important del recinte
va començar a ser desmantellada. Aquesta,
s’ubica a la plaça d’entrada i al carrer que
articula la fàbrica i és fonamental en qual-
sevol replantejament de l’espai. El fet va ser
vist a temps i denunciat. Donat que no existia
un permís d’obres en regla, els Mossos i el
Departament de Medi Ambient van aturar
l’enderroc. Dissabte es va repetir una escena
similar però durant l’actual setmana no s’han
produït noves intervencions.

Plataforma Salvem Can Ricart 
+ Contra-Infos 15/8/05

Treballadors de
Parcs i Jardins 
penjats en protesta
per la privatització
BARCELONA .- El passat dimecres dos trebal-
ladors de l’Institut de Parcs i Jardins de Bar-
celona es van penjar de la façana de les
seves oficines centrals per tal de protestar
una vegada més contra la privatització de
l’empresa que es durà a terme el proper
octubre. S’hi estigueren penjats entre les 11 i
la una del migdia, desplegaren una pancarta
en que es llegia “Contra la congelació salari-
al defensem el servei públic. No a la privati-
zació per a la creació “ocupació” i estigueren
recolzades per una quinzena de persones.
Diferents representants sindicals tornaren a
explicar que el pas de convertir l’Institut en
Entitat Pública Empresarial suposarà exter-
nalitzar els serveis, és a dir que permetrà que
empreses privades realitzin les actuals
tasques de l’Institut. Això revertirà en un
pitjor servei i en la degradació de les condi-
cions laborals dels treballadors fins al punt
que la majoria dels 940 treballadors fixes
actuals podrien quedar-se sense feina. 
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MADRID .- El ministre de l’Interior, en la seva
compareixença al Congrés el passat dijous 11,
va assegurar que els guàrdies civils imputats
per la mort de Juan Martínez Galdeano van
intentar amagar proves de la pallissa: en les
primeres declaracions en l’expedient intern
de las guardia civil el tinent imputat va ome-
tre que havia pegat a la víctima amb una
porra elèctrica i una porra extensible, va ocul-
tar també que va ser enmanillat a un arbre i va
amagar part de les imatges de les càmeres de
vigilància de la caserna de Roquetas en què
s’apreciava com el tinent pegava al detingut
mentre era subjectat pels altres agents, així
com el moment en què els guàrdies civils
arrosseguen la víctima a un pati de la caserna
fora de l’abast de les càmeres. No va ser fins
la recuperació dels discs durs de l’ordinador
que es va poder veure integrement la brutal
pallissa que va rebre Juan Martínez Galdeano.

En aquestes imatges es pot apreciar el detin-
gut despullat i enmanillat mentre el tinent,
vestit de paisà, s’acosta amb les porres no
reglamentàries i li clava almenys set cops.
Seguint amb les manipulacions del cas, l’in-
forme forense que va remetre el jutjat a les
parts li faltaven 5 paràgrafs de la setena pàgi-
na d’un total de vuit. 
En aquests paràgrafs omesos s’explica les pos-
sibles causes de la fractura de l’estèrnum (un
cop molt fort o bé el massatge cardíac per
reanimar-lo) i que l’hemorràgia indica que es
va produïr mentre Galdeano encara era viu.
En les explicacions de per què es van ometre
aquest segment del text, els jutjats han
comentat que els faxos no funcionaven bé,
que els hi faltava tinta, que no s’havia tret el
precinte al cartutx de tinta del fax. La veritat
és que resulta més que sospitós que fós a la
pàgina més comprometedora pels guàrdies

ACONSEGUEIXEN ATURAR-HO PERQUÈ NO HI HAVIA PERMÍS

Comencen a desmantellar Can Ricart

IMPUNITAT POLICIAL: EL CAS ROQUETAS

MANIPULAT L’INFORME FORENSE QUE ES VA ENVIAR A LES PARTS

El tinent imputat al Cas Roquetas va amagar 
fets a la seva declaració davant la comandància

civils i que hagi estat omès en aquest
informe. Altres notícies sobre el tema són
que 14 guàrdies civils de la caserna de
Roquetas han demanat la baixa per raons
psicològiques, que sumats al 9 que van ser
apartats de les seves funcions sumen 23 les
baixes de la mateixa caserna, en total un terç
dels agents destinats a aquesta posició.
També s’ha sabut la voluntat de recórrer, per
part l’acusació particular, la llibertat incondi-
cional dels 9 guardies civils imputats. 
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ANTI-INSTITUCIONAL

Els mapes del temps pels propers dies han fet un gir considerable. Sembla que la situació tendirà a inestabilitzar-se
notablement. Una clara situació de tempestes de mitja tarda que poden ser localment molt intenses. Entre dissabte i
diumenge podrien ser més fortes i extenses. Amb pedregades i baixada forta de les temperatures. Als matins més sol.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 Dissabte 20 Diumenge 21 Dilluns 22 Dimarts 23
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LA LLUITA DEL POBLE BASC

ALMENYS 10 PERSONES FERIDES PER

LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA

Distorsió mediàtica 
de la marxa ciutadana
convocada per la
il·legalitzada Batasuna
Milers de persones varen intentar
arribar al punt d’inici de la marxa
DO N O S T I/E U S K A L HERRIA .- El boulevard de
Donosti era el punt de partida de la mani-
festació convocada per Batasuna el passat
diumenge 14 d’agost a la tarda, sota el lema
“Ara el poble, ara la pau”. El govern central i
el govern basc durant tota la setmana havien
iniciat, sota la pressió del Partit Popular, una
espiral dialèctica de qui utilitzaria més dure-
sa contra els abertzales. La marxa havia estat
il·legalitzada i per tant seria el departament
d’interior de Javier Balza qui hauria d’enviar
els ertzaines per impedir-la. Així va ser. Tot i
que pràcticament cap mitjà ho va reflectir,
nombrosos controls policials varen impedir
l’arribada de manifestants fins al centre de
Donosti. Els que hi van arribar, van haver de
superar cordons policials a diversos punts
fins arribar al lloc d’inici. Grups de diversos
centenars de persones, de totes les edats,
avis i nens inclosos, quedaven segmentats
per diversos cordons policials a diversos
punts del centre de Donosti. Uns quants mil-
ers de persones van aconseguir agrupar-se
per anar darrera la pancarta fins a la plaça
Zuloaga. Allí es va improvitzar un escenari i
megafonia, des d’on va parlar un portaveu de
Batasuna tot i el soroll d’un helicòpter que
es trobava a pocs metres sobre els seus caps.
Pocs minuts després començava la violència
indiscriminada. Desenes d’ertzaines rebien
l’ordre d’atacar a la massa de manifestants,
amb pilotes de goma principalment. Els fer-
its anaven desplomant-se i les ambulàncies
els atenien i els traslladaven a dependències
hospitalàries. Els cops de porra també eren

Un altre atac feixista
acaba amb un ferit greu
per punyalada al pit
BENIDORM /MARINA BAIXA .- El passat dimarts
per la tarda es va produir una nova agressió
feixista, en aquest cas a Benidorm. Un grup
d’amics es trobava reunit a una plaça quan
va arribar un jove amb tatuatges de sim -
bologia i frases feixistes, que després d’in -
crepar-los va agredir un dels nois amb una
navalla, clavant-li al pit i a la cama. El ferit
va haver de ser hospitalitzat i operat
d’urgència per l’entrada d’aire a un pulmó i
es recupera favorablement. Pel dia 19 s’ha
convocat una manifestació per protestar
per les contínues agressions d’un grup
neonazi de la zona, que després de la
il·legalització de “Bases Autónomas” s’han
constituït sota el nom de “Joventudes
Nacionalistas Revolucionarias” (JNR) i
operen amb total impunitat i permisivitat
institucional, que descriuen els fets com a
«succés sense importància».

Contra Infos 16/08/05 DEL 26 AL 28 D’AGOST DES DE NAGORE

Marxa contra Itoiz 
ITOIZ/NAFARROA .- «Mentre la terra segueix
tremolant i rugint, la CHE (Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre) i el Govern de Navarra
segueixen amenaçant-nos amb el monstre
d’Itoiz, prosseguint amb la 3ª fase de proves
d’omplert i continuant amb la destrucció de
l’Irati i l’Urrobi. Per a conèixer de prop la
situació actual del projecte i exigir el final de
les proves d’omplert, la paralització definiti-
va del pantà i la llibertat del nostre company
Ibai Ederra us convoquem a aquesta Mendi
Marxa (Marxa muntanyenca) que tindrà lloc
entre el 26 i 28 d’Agost, sortint des de
Nagore. Per més informació pots mirar
www.euskalherria.indymedia.org»

Solidari@s amb Itoiz 13/8/05

BARCELONA .- «Actualment, la majoria de gent
que viu a Barcelona no sap que a la seva ciutat,
suposadament oberta i cosmopolita, s’hi cele-
bra cada diumenge, des de l’abril fins al setem-
bre, una cursa de braus. La família Balañá és
propietària de la majoria de cinemes i teatres
de Barcelona. Però el que molta gent
desconeix és que la plaça de braus
Monumental també és de la seva propietat.
Les associacions espanyoles de defensa dels
animals i antitaurines ens hem unit per pro-
posar-te que ens ajudis amb un acte tan senzill
com fer ús del teu poder com a consumidor
per dir-li a aquesta empresa que no volem

curses de braus a Barcelona (ni enlloc). No
tenim cap intenció comercial, només volem
dir-li el nostre parer sobre el negoci taurí i com
actuarem per fer-hi front com a defensors dels
animals i el seu benestar. Per això, si desitges
fer-hi alguna cosa, pots escollir moltes alterna-
tives als cinemes i teatres Balañá, d’aquesta
manera, expreses el teu dret a dir NO a les
curses de braus. Obrim de nou el web després
d’un atac per part de pirates informàtics pro-
taurins que vàren suprimir la informació de la
campanya. L’atac es va produir el 8 d’agost per
la nit.» : www.barcelonacontrabalana.com

Indymedia Barcelona 16/08/05

MALLORCA /SE S ILLES .- Un grup d’empresaris
mallorquins bén situats ha decidit ressusci-
tar a Franco, “in effigie” si més no. Mentre
els franquistes d’altres geografies es limiten
a ploriquejar la descabalcada del genet dic-
tador en la seva estampa mineral al costat
dels ministeris madrilenys, s’ha deslligat una
autèntica licitació entre homes de negocis
de la Costa Nord de Mallorca que desitgen
comprar l’estàtua ecuestre i portar-la a l’illa.
No es tracta d’un bulo, té nom i cognoms:
Manuel Hernández, un empresari radicat en
les localitats de Pollença i Alcúdia des d’ara
fa 33 anys, està obstinat en que el bronze
arribi a l’illa i torni a relluir amb tota la seva
esplendor. «No sé el que  demanaran, però
intentaré comprar-la. Vull instal·lar-la en
una finca que tinc a Muro, on podrà ser visi-
tada com un atractiu per a turistes».
Cal afegir que la visió que Hernández té de
la dictadura no és precisament neutra.

Almenys, no amaga les seva condició. «Sóc
franquista, i no em fa vergonya dir-ho.
Valoro el que va fer Franco, i va ser fona-
mental en el que tenim ara». Quan se li
recorda el petit detall que l’anterior cap
d’Estat va ser un dictador, no s’acoquina ni
cedeix en la seva tasca de defensa. «Jo vaig
estar bé amb ell. Encara que va cometre
errors, els actuals governants també. Jo
respecte a qui manen ara, i només demano
que em respectin a mi també».
Un home amb una missió, l’empresari està
disposat a pagar el trasllat i la instal·lació en
solitari. No obstant això, ha trobat suports
nodrits per a sufragar la seva iniciativa.
«Prefereixo adquirir-la jo sol, però he trobat
molta gent interessada a col·laborar. Et
quedes sorprès al veure la quantitat de per -
sones que aprecien Franco i estan ocultes. Si
tots sortissin a la llum...» 

kaosenlared.net 26/07/05

Accions directes 
contra el TAV

BASAURI/EU S K A L HERRIA .-  A finals de juliol el
Ministeri de Foment va reiniciar els sonde -
jos en el tram entre Elorrio i Basauri del
recorregut del Tren d’Alta Velocitat. Es trac-
ta de proves geotècniques necessàries per a
dur a terme el projecte d’obra en aquest
tram. En molts casos es realitzen els sonde -
jos sense que els propietaris dels terrenys
ho sapiguen i a vegades s’obren noves pistes
forestals destruint així les muntanyes.
Alguns veïns de Basauri han impedit l’accés
dels tècnics i les màquines als seus terrenys,
mentre que altres persones que s’estan
organitzant han realitzat diversos actes de
sabotatge. Les accions directes comprenen
la inutilització de les màquines i l’eliminació
de senyals topogràfiques. També s’han
reomplert de terra alguns forats dels son -
dejos. A més estan animant a les persones
més directament afectades per el recor -
regut del TAV a fer accions similars. 
Mira també http://sindominio.net/ahtez

Abiadura Handiko Trenaren Aurkako
Asanblada + Contra-Infos 16/8/05

MADRID .- Durant la matinada del divendres 12
al dissabte 13 d’Agost, durant les Festes de La
Paloma, es van produir incidents entre joves
i policies quan aquests últims tractaven de
posar fi a la utilització del carrer com espai
de trobada, oci i sociabilitat: se celebraven
les festes del barri, impedint en la pràctica
un oci que no impliqui necessàriament el
consum i que faciliti la comunicació i la rei-
vindicació de la ciutat per les qui l’habiten.
Al voltant de les 3.00h del matí diverses
desenes de policies municipals acompanyats
per almenys una altra desena de policies
“secretes” es van desplegar pel Parque de las
Vistillas aixecant a la gent que allà hi havia
bevent asseguda amb l’argument que, acabat
el concert, les festes ja s’havien acabat i no es
podia beure al carrer. De males maneres i
fatxenderies per part dels cossos repressius
la gent va anar abandonant el parc. 
Aproximadament una hora després, l’escena
es repetia a la Plaza de las Descalzas, però
aquesta vegada les joves es van resistir a que
la policia fés callar la percussió i desallotgés

la plaça. Davant l’actitud de la gent, els uni-
formats van haver de retirar-se uns metres,
formant una línia i blandir les porras. Les con-
signes contra els cossos repressius es van anar
polititzant. Els moments de major tensió es
van viure quan la policia va tractar d’identi-
ficar a una noia i la gent va voler impedir-ho,
el que va produir un encreuament d’em-
pentes i més d’un cop per part dels policies,
que van arribar a utilitzar un spray de defensa
contra els joves, aconseguint endur-se així a
la noia que no va oposar resistència alguna;
un altre moment de tensió va succeir quan un
policia de paisà va hostigar i desafiar als joves
que l’increpaven i li treien fotos. 
Aquest no és un cas aïllat, sinó un capítol
més en una escalada d’impunitat policial a
Madrid, una ciutat on els especuladors i els
matons al seu servei han decidit erigir en
estandart de métrópoli-espectacle-negoci,
buida d’iniciatives locals, llaços de solidari-
tat i posades així els seus carrers i persones
al servei exclusiu dels beneficis privats. 
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CERCAVILA DIMECRES 17 D’AGOST A LES 18:30H A LA PLAÇA JOANIC, METRO L-4

Per unes Festes sense exclusions

MANIFESTACIÓ, DIJOUS 18 D’AGOST A LES 19H A LA PLAÇA REVOLUCIÓ

Absolució pels Tres de Gràcia

repartits impunement. Un parell de con-
tenidors de brossa varen ser incendiats per
impedir que avancessin els policies amb les
llançadores de piloteres. La imatge d’aquests
contenidors va aparèixer a tots els mitjans
de comunicació. Això si, es va censurar imat-
ges molt dures de persones de la tercera
edat sangrant, caps oberts i apallissaments
indiscriminats contra gent totalment inde-
fensa i que aixecava les mans en senyal de
passivitat. Res a envejar a les càrregues poli-
cials del franquisme. L’actuació de l’Ertzaint-
za de diumenge va ser objectivament més
violenta que la de la policia nacional durant
la marxa del Banc Mundial a Barcelona ara fa
4 anys. Però les reaccions ben diferents.
Aquell cop i d’altres varen criticar la policia
del PP. Ara l’esquerra institucional aplaudeix
sense miraments la violència dels agents.      
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Incidents amb la policia a les Festes de la Paloma 

ALLIBERAMENT ANIMAL

Boicot al “grupo Balañá”, propietari 
de la plaça de braus La Monumental

“Parc Temàtic Franco”, nova aportació al turisme

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS


