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El proper divendres 16, s’inaugurarà la Torre Agbar a Barcelona amb la presència de la monarquia espanyola. El grup Agbar, amb alta participació inversora de La Caixa, és governat per consellers com Juan Antonio Samaranch. 

LLUITES LABORALS

Diversos milers de persones es van manifestar des de la Ronda Sant Pere fins el Fossar. 

BUTLLETÍ SETMANAL
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Absolts els detinguts
per manifestar-se 
en suport als i les 
treballadores de 

l’empresa Miniwatt
BARCELONA .- El passat 22 de març, en el marc
d’una jornada de lluita convocada pel
comitè d’empresa de Miniwatt i la Xarxa
Contra els Tancaments, va tenir lloc a
Barcelona una acció en la que agents de
paisà de la brigada d’informació del Cos
Nacional de Policia van aparèixer del no res
i van detenir a nou persones. Més tard, els
detinguts van quedar en llibertat amb càr-
recs per un delicte de desordres públics per
haver tallat el trànsit d’una via. Durant el
judici, que tingué lloc el passat 28 d’abril, la
defensa dels solidaris va declarar, davant la
jutjessa de lo penal núm. 4, la “despropor-
cionada demanda fiscal d’un any de presó
per un tall de trànsit”. Finalment han estat
absolts pel jutjat reconeixent “la falsedat de
les declaracions dels policies i el dret de
manifestació dels participants a la concen -
tració”. D’altra banda, un dels detinguts va
interposar una denúncia penal contra la
policia per maltractaments, que hores d’ara
és a l’espera de ser investigada.

Contra-Infos 13/9/05

LA PLATAFORMA CONTRA AQUEST PLA URBANÍSTIC

VA ATURAR EL PASSAT MAIG EL PRIMER INTENT

Sacresa intentarà de nou
desallotjar l’últim resident de
l’àrea afectada pel Pla Caufec

ESPLUGUES/BA I X LLOBREGAT .- El proper dimarts 20 de setembre, la
Plataforma Contra el Pla Caufec ha convocat una concentració
cap al punt del migdia, front la masia de Can Oliveres. La masia
situada al carrer Laureà Miró, és un dels immobles afectats pel Pla
Caufec que la immobiliària Sacresa juntament amb l’Ajuntament,
pretenen convertir en un futur equipament de possible gestió
privada. El 19 de maig passat, un encadenament a la porta i una
concentració als voltants convocada per la Plataforma, van fer
impossible el desallotjament de la masia. La situació d’en Pep, el
masover que viu amb els seus gossos a la casa, ha estat tractada
en diversos plens municipals; però tant l’Ajuntament com l’em-
presa constructora Sacresa no han volgut trobar una solució al
problema i actualment, en Pep encara no té cap futura llar. La
propera ordre de desallotjament, després de 19 anys de litigi judi-
cial i el procés recorregut a l’Audiència Provincial, s’ha fixat pel
proper dimarts dia 20. No al Pla Caufec + Contra-Infos 13/9/05

GR À C I A/BARCELONA .- L’Audiència de Barcelo-
na finalment ha emès una sentència contra
la propietària de l’immoble del carrer Verdi
28 de Barcelona, al barri de Gràcia. 
L’empresa Mest 28 2003 S.L. havia tallat reit -
eradament l’aigua i l’electricitat a l’edifici, i
els veïns, que pagaven lloguers baixos, fins i
tot van haver d’agafar aigua d’una font amb
galledes durant mesos. Per això, van organ-
itzar-se per a protestar pels fets, van fer una

campanya als mitjans de comunicació i van
interposar una denuncia. Ara la sentència
reconeix que s’han produit coaccions contra
els veïns perquè abandonin l’edifici, en ‘un
cas clar de mobbing immobiliari’. Tot i que es
tracta d’un pas endavant perque és una de
les poques condemnes que hi ha hagut per
un cas similar, deixa mal regust de boca el
fet que la sanció sigui simbólica: la societat
immobiliària haurà de pagar vint dies de

multa, a divuit euros cada dia, i s’haurà de fer
càrrec dels costos del judici. 
La violència immobiliària i urbanística,
emparada pels poders municipals ja fa
temps que afecta a moltes persones, espe-
cialment a llogaters amb rendes antigues al
casc antic o a barris com el de Gracia. I és
precisament la impunitat i la indefensió el
que posa el context per a que proliferin
aquestes pràctiques.    Contra-Infos 13/9/05

HI INTERVENEN FURGONS ANTIAVALOTS DE L’AJUNTAMENT

Comencen a enderrocar 
la ‘Casa del Forum’

BARCELONA .- El passat diumenge 11 de setem-
bre, a les cinc de la tarda com ja és tradició,
començava la manifestació de l’esquerra inde-
pendentista pel centre de Barcelona. La mani-
festació aglutinava diferents grups, en -
capçalats per Endavant, CEI-O, la CAJEI,
Maulets i el bloc negre en darrer lloc. Unes
quatre mil persones van concentrar-se a la
Ronda Sant Pere, dirigint-se cap a Lluís
Companys, el carrer Comerç i acabant al
Passeig del Born. La CAJEI, al pas dels jutjats, va
desplegar una pancarta i va llançar pintura als
jutjats en solidaritat amb els Tres de Gràcia. Al
llarg del recorregut es van cridar diferents
lemes, fent especial èmfasi en rebutjar les

reformes i els estatuts. La manifestació va
acabar amb diferents parlaments polítics de
representants dels distints sectors de l’esquer-
ra independentista i amb la presència d’una
persona convidada del grup Batasuna. 
Carod i Maragall volen investigar
El boicot a les joventuts d’ERC a l’ofrena del
matí al fossar, serà investigat per tal de tro-
bar els agressors, tal com han anunciat des
del departament de la presidència de la
Generalitat. El que no ha estat tan anunciat
és el fet que diferents militants de les JERC
també van agredir i van propinar cops de
puny a vàries persones. 

Contra-Infos 13/9/05

LA MULTA ÉS RIDÍCULA PERÒ ESTABLEIX UN PRECEDENT A LA JURISPRUDÈNCIA

Condemna per assetjament immobiliari a Verdi 28

LLUITA VEÏNAL CONTRA L’ESPECULACIÓ INDEPENDENTISME

La Manifestació de la Diada se 
centra en el rebuig a l’Estatut

DISSABTE 17 DE SETEMBRE 17H A CASA SOLIDARITAT

Taller anti-Mobbing

E L CA R M E L/BARCELONA .- L’Ajuntament de Barcelona va començar diven-
dres passat dia 9 l’enderrocament de l’espai anomenat la Casa del
Fòrum. Un espai creatiu i vanguardista de més de 1000 metres quadrats,
situat al carrer María Lavernia nº5 al districte d’Horta-Guinardó. Durant
el mes d’agost ja va haver-hi un intent de desallotjament i enderroca-
ment per part de l’Ajuntament però la movilització dels veïns i de la
gent que conformen les més de 20 asociacions culturals que utilitzen
l’espai, sense cap ànim de lucre, va poder aturar-ho. L’enderrocament de
la ‘Casa del Forum’ es va produïr divendres passat sense cap tipus d’avís
al seu propietari. Deu furgons antidisturbis de la guàrdia urbana van
acordonar la zona per fer efectiu l’enderrocament, estomacant a alguns
veïns que intentaven impedir-ho, i fent fora al propietari. Es preveu que
l’enderrocament durarà algunes setmanes per la dificultat que presenta
l’espai per entrar-hi maquinaria pesada. L’edifici està situat dins de la
zona on es construirà el parc del Tres Turons, un projecte que porta par-
alitzat uns quants anys. Però l’Ajuntament te molta presa en fer
desaparèixer aquest espai de cultura alternativa, i es que a ‘la Casa del
Fòrum’, durant el Fòrum 2004, es van realitzar diferents activitats cul-
turals paral.leles i en forma de protesta al gran event de Barcelona, i
això no li va fer molta gràcia al consistori.             Contra-Infos 13/9/05

DIMARTS 20 DE SETEMBRE A LES 11:30H C/LAUREÀMIRÓ D’ESPLUGUES

Aturem desnonament d’en Pep



ANTIFEIXISME

CA N G A S DE ON Í S/OVIEDO .- El passat 10 de
setembre, la concentració antifeixista dins
el mateix espai en què més tard havia de cel -
ebrar-se un acte de Democracia Nacional
autoritzat, va acabar amb dotze persones
detingudes i una vintena de ferits. 
L’organització DN havia convocat un acte a
la plaça de l’església del poble i, simultània-
ment, veïns i veïnes del poble s’havien
organitzat per tal de boicotejar-lo. La con -
centració va aglutinar unes dues-centes per -
sones que van decorar la plaça amb tot tipus
de pancartes. A quarts de set, van passar tres
autocars seguits, amb guàrdies civils unifor -
mats, alguns dels quals saludaven a l’estil
feixista i feien fotos. En aquell moment un
dels manifestants va llançar una ampolla
contra un dels vidres de l’autocar i tot va
continuar igual durant un parell de minuts.
Contradient moltes de les versions ofertes
durant aquests dies per diferents mitjans de
comunicació oficials, la càrrega començà en

el moment en què el grup de Democracia
Nacional va arribar a la plaça. La càrrega va
aconseguir empènyer els manifestants cap
al carrer contrari pel qual s’apropaven una
cinquantena de militants neofeixistes que
lluïen tot tipus de simbologia racista. Les
corredisses van continuar fins les muntanyes
del poble, on els antidisturbis van practicar
la majoria de detencions. Les dotze person -
es detingudes van sortir en llibertat hores
després i les convocatòries van continuar
l’endemà a Cangas d’Onis i també a Oviedo,
a les respectives places de l’ajuntament. 
Acte amb xiulets
Cal dir però, que la guàrdia civil no pogué fer
res per aturar un centenar de veïns que
xiulaven des de les seves finestres per boi-
cotejar l’acte. La cinquantena de neofeixistes
presents, van llegir un comunicat escortats
per un fort cordó policial i van marxar trenta
minuts més tard d’haver arribat. 

La Haine + Contra-Infos 13/9/05

La policia danesa assalta Christiania i
arresta més d’un centenar de persones 

Volen jutjar penalment els manifestants de la “Vuelta”
OLOT/GARROTXA .- El Dimecres 7 pel matí es van presentar als jutjats d’Olot els dos joves que
el dilluns van intentar tallar la Vuelta a Espanya’05 i van fer que aquesta es veiés obligada a
desviar-se de la ruta oficial, passant així pel centre de la ciutat d’Olot.
El que tenia que ser un judici de faltes per desordres públics s’ha convertit en diligència
penal després de que es desestimesin les acusacions de desobediència i resistència a l’au-
toritat, i el fiscal demanés que aquests joves siguin jutjats per la via penal, fet que ha aturat
el judici a l’espera de la resolució del jutge, que es preveu sigui la setmana vinent. 

Desobediencia.tk + Contra-Infos 13/9/05

LA GUÀRDIA CIVIL D’OVIEDO REPRIMEIX PER EVITAR EL BOICOT A L’ACTE

12 detinguts a la concentració antifeixista
de rebuig a Democracia Nacional

Un policia de paisà amb gos atacant a un manifestant a Oviedo. 

REPRESSIÓ

IR U Ñ E A/NAFARROA .- Unes 200 persones es van
concentrar, el passat divendres dia 9, a les
portes dels jutjats d’Iruña, ja que havien de
jutjar als 5 joves que van reokupar l’Euskal Jai
l’estiu passat. El judici no es va cel.lebrar
perque la jutgesa estava malalta. Els joves,
que es van enfilar a l’estructura del Gaztetxe
durant el desallotjament aguantant l’espray
lacrimògen i esquivant les pilotes de goma
de la policia municipal que va posar en perill
en més d’un moment la seva vida, ara s’en-
fronten a una petició fiscal de 2 anys i 4
mesos de presó, acusats de desobediència,
resistència greu i atemptat a l’autoritat. Un
d’ells Josetxo, va ingressar fa pocs dies en
presó preventiva a Martutene, acusat de par-
ticipar en una manifestació il.legal que es va
realitzar a Donosti. Volem recordar que ja
s’han realitzat alguns judicis pel desallotja-
ment de l’Euskal Jai, sis persones tenen con-
demna de 6 mesos de presó per pujar a la
teulada. Un d’ells Mikel està en presó preven-
tiva a Soto del Real a causa d’un altre mon-
tatge policial. El dia 29 de setembre un per-
sona tindrà un judici per faltes i el 14 de

novembre dos joves seran jutjats sota les
acusacions d’atemptat a l’autoritat.
Quedaran pendents unes 15 persones
detingudes durant els dies del desallotja-
ment, algunes dins el Gaztetxe d’altres al car-
rer. Hi ha 5 acusades de desobediència pels
qui demanen 8 mesos de presó i altres 7 per-
sones acusades de desobediència i atemptat
a l’autoritat pels qui demanen 16 mesos de
presó. Les altres 3 persones s’enfronten a
peticions de 18, 30 i 33 mesos de presó, sota
diferents acusacions. De totes maneres cal
destacar que tots els casos oberts sota l’a -
cusació d’usurpació han estat arxivats, només
segueixen endavant els que estan relacionats
amb el desallotjament il.legal que va ordenar
l’Ajuntament d’Iruña. Demanem l’absolució i
llibertat sense condicions per tots i totes les
persones que seran o han estat jutjades ja
que l’únic delicte que hem comés ha estat
intentar decidir i viure la nostra vida, una
elecció que surt molt cara en aquesta soci-
etat contagiada per la pasivitat.

Assemblea de detinguts/des 
+ Contra-Infos 13/9/05

ESTAT ESPANYOL .- L’última setmana s’han resolt alguns judicis relatius a l’okupació. Mentre un
jutjat de primera instància ha donat l’ordre de desallotjar l’Esbarzer -al carrer Constitució
del barri de Sants de Barcelona- pel proper 8 d’octubre, ens arriba la bona nova que
l’Audiència Provincial de Barcelona ha absolt les dues persones, identificades durant el
desallotjament de l’Ateneu de Sant Andreu condemnades pel Jutjat Penal 16 per usurpació
(veure CI-346). El jutjat de lo Penal 5 de Madrid ha absolt també les setze persones acusades
d’usurpació per l’okupació de “El Laboratorio 3”.                                        Contra-Infos 13/9/05

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Nous judicis pel desallotjament del Euskal Jai

ABSOLUCIÓ PEL LABO III I L’ATENEU DE SANT ANDREU

Amenaça de desallotjament 
de l’Esbarzer pel 8 d’octubre

CHRISTIANIA /D INAMARCA .- El dia 7 de setembre
la policia danesa va atacar part de Christiania
a Copenhagen, on uns 200 antiavalots van
assaltar l’espai alliberat i ràpidament van tan-
car ‘Fredens Eng’, que és la part de l’estat lliure
on la gent vivia dins de camions. La policia va
arrestar més de 100 persones a un dels majors
arrestos massius de la història danesa. Desenes
de persones van ser ferides i la majoria de gent
arrestada acusada de resistència a l’autoritat i

algunes d’elles per agressió a l’autoritat. 
Christiania és autònoma i autogestionada des
de fa més de 20 anys, no necessitant permís
per “construir” una nova propietat o tenir
aparcat el camió. Les noves lleis pretenen fer
fora tots els camions perquè així es puguin
construir nous equipaments, al que les perso -
nes que viuen a la comunitat s’han resistit des
d’anys enrera. Més info: www.christiania.org/ 

Contra-Infos 13/9/05

IMPUNITAT POLICIAL

L’HO S P I T A L E T/BA R C E L O N È S .- Ens arriba un
comunicat de les festes alternatives de
Bellvitge arrel d’unes detencions arbitràries
a unes persones que abandonaven l’espai de
festes.«Cap a les 2.00h de la matinada del
dijous 8 de setembre, tres joves de Cornellà
van ser retingudes per una parella de la
guàrdia urbana quan tornaven casa seva de
les festes de Bellvitge. Els policies els van
obligar a identificar-se, un d’ells es va negar
i fent ús del seu dret els va demanar expli-
cacions del perquè havien de mostrar-li la
seva identificació. Des d’aquest mateix
instant els policies van començar a alterar-
se i en un parell de minuts van començar a
arribar diversos cotxes patrulla, aproxi-
madament 9 vehicles amb un total de 18
policies, el que va fer augmentar de manera
notable l’actitud agressiva dels agents. Els
últims policies en arribar van començar a
parlar entre ells dient: “ja hem perdut bas-
tant el temps i aquests s’han passat massa...”
instants després intentaren ficar a empentes
dins d’un vehicle a una noia dient-li: “tu véns
detinguda”. Segons després a un altre noi el
ruixaren amb spray d’autodefensa a menys
d’un pam de l’ull, l’emmanillaren i el
deixaren a terra. L’altre jove fou llençat a la
carretera, copejant-lo amb els punys a la
cara i el cap mentre li donen cops de peu
entre un gran nombre de policies, en aques-
lls instants s’apropà una altra persona que,
en veure els fets ,intentà persuadir els poli-
cies del seu brutal comportament, aquests,
sense obrir boca van anar cap a ell i també el
començaren a copejar-li de la mateixa man-

era que a la tercera persona agredida.
Després els conduiren a a urgències del CAP
a Just Oliveras on es queixaren del tracte
patit per la policia i de les diferents contu-
sions, el doctor que els va atendre semblava
que fés el seu treball completament al
marge de tot principi professional i humà,
fent una revisió mèdica mínima i sense
importar-li en cap moment les condicions
en les quals es trobaven les joves que atenía,
no sent capaç ni de mirar els canells a una
d’elles que es queixava que li havien estret
massa les manilles i possiblement l’estaven
lesionant. Després foren conduïdes a la
comissaria de la urbana de l’Hospitalet, part
de la nit la van passar en aquesta i l’altra part
a la dels mossos d’esquadra. A les 14h del
divendres va sortir en llibertat, després de
declarar als jutjats l’última persona detingu-
da. A una d’elles se l’acusa de resistència i
atemptat, a les demés de resistència. 
En una primera vista de judici ràpid el jutjat
d’instrucció que cursava la causa va veure
indicis de delicte i ha donat pas al Jutjat
Penal 7 de Barcelona la propera data per cel -
ebrar el judici penal pel proper 7 d’octubre
contra les quatre persones detingudes acu-
sades les quatre de desobediència, tres
d’elles d’atemptat i una de lesions, amb el
que s’enfronta a la petició de l’acusació i la
fiscalia d’una multa, apart dels 18 mesos que
els demanen a les altres. Les quatre person -
es estudien presentar una denuncia contra
la policia per lesions ».

Detingudes de Bellvitge 
+ Contra Infos 13/9/05

ELS DETINGUTS PRESENTARAN DENÚNCIA PER LESIONS

4 detencions arbitràries 
a les Festes de Bellvitge

DISSABTE 17 DE SETEMBRE A LES 18H A LA PLAÇA ESPANYOLA D’HOSPITALET

No al judici contra La Lokeria
Recordem que el Contra-Infos, l’Infousurpa i els
cartells es reparteixen des del 5 de setembre a 

Can Vies, c/Jocs Florals 42. En poques setmanes es
repartirà al nou Espai Obert, al mateix barri de Sants



DEFENSA DE L’ENTORN NATURAL

Més de 20 mil indígenes fan retrocedir 
la llei d’aigües al congrès guatemaltec

CONTRA-INFOS
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«zitzania@sindominio.net»

RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA

A partir de divendres vinent al vespre tornen les fortes pluges. Una nova bossa d’aire fred molt forta a les capes altes
provocarà tempestes intenses. Les pluges poden tornar a acumular més de 100 litres per metre quadrat. Dissabte i
diumenge els vents forts de llevant i gregal també alteraran l’estat de la mar. Començarà a millorar a partir de dilluns. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 Dissabte 17 Diumenge 18 Dilluns 19 Dimarts 20

Imatge de l’acte al cementiri de Terrassa, amb banderes anarquistes i republicanes. 

TERRASSA .- El passat diumenge, 11 de setem-
bre, una cinquantena de persones de
l’Associació de Terrassa per la Tercera
República junt amb l’Associació per la
Recuperació de la Memòria Històrica de
Catalunya i ciutadans de diverses associa-
cions i organitzacions polítiques i sindicals
(CGT, PSUCviu, Kaosenlared..) van celebrar
un acte al cementeri de Terrassa. Aquest va
consistir en reclamar a l’ajuntament de la
ciutat la dignificació de la fossa comú on es
coneix l’existència de més d’un centenar de
soldats republicans enterrats, com exemple
de respecte pels valors democràtics que van
defendre aquells que allà romanen. Durant
l’acte van onejar banderes republicanes,
comunistes, nacionalistes i anarquistes,

totes i tots demanant el mateix: ‘recuperar
la dignitat dels que allà hi han enterrats és
un deure ineludible per l’ajuntament de
Terrassa’. També es va aprofitar per condem-
nar i demanar la retirada del monument
feixista que abans es trobava al Passeig
Conde de Egara, i que ara s’ha reconvertit en
“estatues demòcrates” situades al cementiri.
La propera activitat es farà el proper 24 de
Setembre, quant un autocar vagi a visitar la
zona de la Batalla de l’Ebre, Gandesa i
Corbera. Un día de fraternitat per conèixer
la història de la batalla i menjar totes juntes.
Recordar que l’associació es reuneix
quinzenalment al casal del barri de Can
Boada, a les 19:30 els dijous.

Contra-Infos 12/9/05

Enderroquen 
uns dels masos 
dels colons 
de Montagut
A LCARRÀS/LLEIDA.- El dijous 8 de setembre no
es va poder evitar l’enderroc d’un dels masos
de dos colons de Montagut que encara
lluiten pel dret a la vivenda i a la terra que
històricament han anat treballant durant ge-
neracions, en propietats del Cabildo Cate-
dralici de Lleida, i que desprès van passar a
mans de la macro empresa Agrolérida, la
qual ha fet l’enderrocament, i propietat del
terratinent agroindustrial Vall Companys. 
S’han descobert una sèrie d’ irregularitats
comeses entre el Cabildo de la Catedral
(antic propietari de les terres i masos dels
Colons), i Agrolerida, empresa que diu tenir
la propietat de les terres i masos esmentats.
Una permuta de terres entre el Cabildo i
l’esmentada empresa feta el 1995, amb noc-
turnitat i alevossia sense ser escripturada ni
inscrita al registre de la propietat, ha per -
mès al cabildo vendre 20038ha de terra a
l’Ajuntament d’Alcarràs, sense la càrrega
d’aquests dos masos gràcies a la permuta
esmentada, sense informar als dos colonos
afectats. El més greu del cas és que la venda
a l’Ajuntament legalment no es podia fer ja
que la terra permutada no havia estat inscri-
ta al registre de la propietat, causant a més,
indefensió als habitants dels masos que no
van poder fer ús del dret al retracte al no
tenir coneixement d’aquesta permuta irreg-
ular. Aquest fet, sumat al descobriment de
que lo Cabildo pot tenir encara 500 ha de
propietat -de les 5100 que tenia el 1968-
que tampoc no estan registrades ni don -
ades d’alta al Cadastre de rústica, poden
comportar l’inici d’una nova lluita per la
recuperació d’aquestes hectàrees que
segons la legislació podrien èsser objecte
d’expropiació i posterior distribució entre
pagesos sense terra de l’entorn.
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LA CONSELLERA TURA HO JUSTIFICA

Un veí de les Corts
mor minuts després
de ser immobilitzat
i detingut per dos
mossos d’esquadra
SANT ANDREU DEL PALOMAR.- La matinada del
8 de setembre, un veí de les Corts de 32
anys va morir a l’Hospital de Sant Pau,
minuts després d’haver estat immobilitzat
i detingut pels mossos d’esquadra. Tot va
començar a la matinada a Sant Andreu.
L’home, segons la versió oficial, corria de
banda a banda de la Meridiana i dos
agents dels mossos amb vehicle li van
demanar que s’aturés. Aquest va contin -
uar corrent i els mossos el van perseguir
fins que va caure sobre la vorera.
Posteriorment, va començar el forceig en
el que els agents van demanar reforços i
una ambulància. Quan la guàrdia urbana,
més mossos i la policia nacional van arrib -
ar a l’indret, el detingut ja es trobava
esposat i sense coneixement. El personal
de l’ambulància el va intentar reanimar i el
van traslladar a l’Hospital de Sant Pau on
va morir trenta minuts més tard.
Responsables dels mossos van assenyalar
que l’actuació dels dos agents havia estat
correcta en tot moment, tot i que un jut -
jat de Barcelona ha obert una investigació
per determinar-ne les causes. La con-
sellera d’interior, en roda de premsa, va
declarar que l’home havia mort per una
parada cardiorespiratòria degut a una
«descompensació orgànica». 
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Acte per la dignificació 
al cementiri de Terrassa

IMPUNITAT POLICIALLLUITES D’ARREU DEL MÓN

GUATEMALA .- Durant aquest cap de setmana
pasat uns 20 mil camperols van bloquejar
diferents carreteres del país per exigir que
no sigui aprovada la iniciativa de Llei
d’aigües. Van bloquejar els kilómetres 178 i
186 de la ruta Interamericana, on van atrav-
essar camions i van instal.lar barricades amb
llantes. També van tallar el pas al creuament
de Cuatro Caminos. En l’idioma k’iche’, les
radios comunitaries informaven del desen-
volupament de la protesta, que fou trqanquil
i sense que es produís cap incident ja que la
policia nacional civil no es va a propar en
cap moment per intertar dissoldre-la. La

policia es va limitar a advertir als auto-
movilistes de que no hi havia pas i els suge -
ria un altra ruta alternativa. Un altre grup
format per sindicalistes i organitzacions
populars recolçava la petició dels totoni-
capenses de suspendre definitivament aque -
sta llei, van bloquejar durant més de 6 hores
l’autopista Palín-Escuintla. Al Congrés, els
alcaldes auxiliars de les comunitats de
Totonicapán i un grup de diputats, van acor -
dar que la iniciativa de LLei d’aigües quedaria
en suspens i que es començaria un procés
d’anàlisi i discusió amb els diferents sectors.  
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VALÈNCIA .- Amb motiu de la convocatòria feta
pública per España 2000 de la manifestació
feixista que passarà pel centre de València el
proper 12 d’octubre, volem manifestar a
l’opinió pública el nostre rebuig. Aquesta con-
vocatòria s’ha fet a nivell estatal i segurament
vindran busos d’altres llocs de l’Estat con-
vertint eixe dia a València en un ciutat presa
pels cap rapats neonazis. Volem manifestar
també la nostra preocupació per l’onada d’a-
gressions i coaccions de caire feixista que
pateix la ciutat. I en especial la quantitat de
col-lectius, sindicats, organitzacions i ONGs
que durant els últims anys pateixen de man-
era constant la intimidació i les amenaces
feixistes. És un costum ja a València la presèn-
cia d’España 2000 en els actes i xerrades dels
moviments socials per tal de fotografiar i
intimidar als assistents, fins i tot fan acte de
presència i boicotegen actes organitzats per
la Universitat de València. També són
públiques les pressions i amenaces que reben
els ajuntaments que donen permís per fer
esdeveniments als moviments socials.
Demanem doncs que no se li done permís a
España 2000 el 12 d’octubre vinent, perquè
temem per la seguretat i integritat de les i els
valencians.I també denunciem la complicitat
institucional del PP a la ciutat de valencià
amb el feixisme mes violent;
- No entenem com la Generalitat i l’ajunta-
ment de València pot tenir contractes mil-
ionaris amb Levantina de Seguretat, quan està

més que provada la directa relació entre
aquesta empresa de seguretat i el feixisme. A
més a més aquesta empresa té moltes
denuncies per abús de la violència en les dis-
coteques i pubs on treballa, així com diverses
condemnes per obligar als seus treballadors a
afiliar-se a CONS (sindicat feixista).
- Molt menys acabem d’entendre com és pos-
sible que aquest personatge tinga dues
medalles d’honor atorgades pel Ministeri de
Defensa i de l’Interior, com a cap de Levantina
Seguridad.
- Denunciem també que durant les mani-
festacions de Russafa i posteriors agressions a
Russafa i El Carme, l’actitud de la policia ha
segut la de mirar cap a altre costat quan actu-
aven els feixistes i carrega, amb porrades
incloses, contra la gent que mostrava el seu
rebuig a la desfilada feixista.
Creiem que la resposta a les nostres denun-
cies i peticions no poden ser del tipus, açó és
una democràcia i tothom pot manifestar-se.
Així doncs els i les sotasignats demanem a
Delegació de Govern que no done permís als
feixistes perquè facen apologia de l’odi racial
i del feixisme impúnement pels carrers de
València. Aquestes manifestacions sempre
acaben amb nits de “cacera”(així és com els
neonazis li diuen a apallissar immigrants,
homosexuals i “rojos”) i si tenen el premis de
Delegació de Govern aquests seran tant
responsables com els feixistes.                  
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ANTIFEIXISME

Resposta davant l’intent d’España 2000
de manifestar-se el 12 d’octubre


