
BARCELONA .- Lluis Maria Xirinacs, qui va ser
senador per l’Entesa els anys 70 a Madrid, i
va estar concentrat durant dos anys a les
portes de la presó Model demanant l’amnis-
tia dels presos, va ser detingut i tancat als
calabossos de la policia nacional, el dimarts
25 d’octubre. Quan va anar a la comissaria de
Nou de la Rambla per renovar-se el DNI
(segons fonts policials) vaser detingut per
que constava una ordre de busca i captura
de la secció Tercera de l’Audiència Nacional.
Li van aplicar la Llei Antiterrorista i per tant
no pot ser assistit per un advocat que ell
designi. A les portes de la prefectura de la
policia española de Barcelona, a la Via
Laietana, s’hi van concentrat desenes de per -
sones per demanar-ne el seu alliberament
amb cartells on hi posava: “Llibertat
Xirinacs”. La policia va carregar contra els
concentrats amb cops de peu i de puny,
empentes i agressions. La concentració con -
tinuava a l’hora de tancament d’aquesta edi-
ció de Contra-Infos núm. 383. 
Presumiblement l’havien de conduir a la pre -
fectura i a continuació al jutjat de detinguts
2 de Barcelona, per tal de resoldre sobre el
seu ingrés a la presó. També tenia lloc a la
seu de Ciemen una reunió d’entitats per tal
de mobilitzar-se pel seu alliberament. Fonts
policials i de la Delegació del Govern no
donaven més detalls dels fets. Un breu
comunicat del gabinet de premsa de la poli-
cia, informava literalment de la detenció
“d’un històric protagonista de la transició”.
Persones properes a Xirinacs manifestaven la
seva esperança al voltant de la posada en
llibertat, però eren grans també les probabil -
itats de que fos empresonat, ja que així ho
ordenava l’Audiència Nacional. 

El Periódico no en sabia res
Quan ja passaven 8 hores de la detenció de
Xirinacs, diversos mitjans de comunicació
n’ignoraven absolutament els fets. El
Periódico de Catalunya no n’havia fet ni una
sola referència. Altres webs com la de La
Vanguardia ho feien amb un breu titulat
“Xirinacs es detenido cuando iba a renovar
el DNI”, treient-li qualsevol component
política a la detenció. Cap referència a El
Pais, El Mundo o l’ABC. A mitja tarda Cata-
lunya Ràdio ja no deia res de la detenció.
Només en feien un seguiment seriós al por -
tal Vilaweb i alguna referència a E-notícies o
a La Malla. Indymedia també en tenia diver -
sos links.                    Contra-Infos 25/10/05
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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 UNESCO ha aprovat la Convenció per protegir la Diversitat dels Continguts Culturals i les Expressions Artístiques. Aquesta Convenció amb força de llei podria entrar en contradicció amb les noves ordenances cíviques que prohibeixen les estàtues al carrer.

Concentrats amb cartells demanant l’alliberament a les portes de la prefectura de policia.

DETENCIÓ DE LLUIS MARIA XIRINACS

SA N SE B A S T I A N DE L O S REYES/MADRID .- Ramón,
un veí de 21 anys de San Sebastian de los
Reyes, es troba ingressat en estat crític a la
Unitat de Vigilància intensiva de l’hospital La
Paz de Madrid, després que un encaputxat li
apunyalés al cor. Els primers indicis apunten
que es tracta d’una agressió neonazi, per la
forma que va actuar l’atacant. Ramón, un
jove amb pentinat i aspecte punk, estava a
les 20.45 del dimecres 19 d’octubre a la tanca
que hi ha davant de la seva urbanització
esperant a un amic. En aquest moment se li
va apropar un desconegut, un home de com-
plexió forta, i, sense intervenir paraula, li va
assestar una gavinetada al pit que li va afec-
tar a un pulmó i al cor. Al lloc s’hi van
traslladar efectius policials i una UVI mòbil.
Els facultatius li van apreciar una ferida pro-
duïda per un objecte similar a un punxó, que
li va afectar la cavitat cardíaca. Els metges

van assenyalar als pares que Ramón havia
sofert una aturada cardiorrespiratoria que va
poder afectar al cervell. Les primeres inves-
tigacions apunten que l’agressió va poder ser
obra d’un grup de neonazis que freqüenta un
parc situat enfront d’on viu en Ramón. Els
amics de la víctima, creuen que podran
reconèixer amb facilitat a l’autor de la pun -
yalada. Al dia següent de forma espontània
entre 250 i 300 persones van sortir al carrer
de S.S. de los Reyes per rebutjar les agres-
sions que estan patint últimament per part
de grups de skin heads d’ideologia neonazi
que hi han per la zona. La manifestació va
sortir de la coneguda Plaza del Monumento
de los Toros i va arribar fins a la comissaria d
policia passant pel lloc on van apunyalar a
Ramon. Un cop a la comissaria, van arribar
un munt d’efectius policials. Després de més
de 20 minuts a la porta, la policia va accedir

a que una comissió dels manifestants entrés
a parlar amb un representant de la junta de
govern que es trobava dins en aquell
moment. La reunió dels antifeixistes amb el
membre de la junta de govern va durar uns
45 minuts. Quan van sortir el polític va ser
fortament escridassat pels manifestants.
D’altra banda el passat 23 d’octubre hi va
haver una concentració de rebuig a l’agres-
sió. Hi van participar unes 150 persones. 
El dimecres 26 hi ha convocada una mani-
festació a les 20h. que sortirà de l’ajunta-
ment d’Alcobendas i anirà fins l’ajuntament
de San Sebastian de los reyes. 
Segons la gent que ha parlat amb els metges
que atenen a Ramon, dien que ja s’ha des-
pertat i que segurament es recuperarà, tot i
que el seu estat es molt greu. 
Mira també: http://www.lahaine.org.
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Apunyalen a un jove punk a Madrid
Els amics de la víctima creuen que poden reconèixer a l’agressor

ANTIFEIXISME

Detinguts dos militars nazis 
BADALONA/BARCELONÈS .- La policia local de
Badalona ha detingut a dos dels quatre autors
de la pallissa a un policia local de Badalona
que custodiava la Casa de la Vila la matinada
de dissabte a diumenge de la setmana passa-
da. Es tracta de dos joves d’estètica skin que
són militars en actiu del Bruc de Barcelona. La
pallissa es va produir després de que el poli-
cia local va cridar l’atenció a tres nois i una
noia que intentaven trencar les finestres
d’una botiga. Quan es van veure sorpresos van
agafar el policia, el van tirar a terra i li
començaren a donar puntades de peu. 

Indymedia 24/10/05

Agressions feixistes a Sant Cugat 
i concentració de rebuig

SANT CUGAT/VALLÈS OCCIDENTAL.- L’Ateneu de
Sant Cugat és una entitat social sense ànim
de lucre amb una forta vocació pública que
treballa per a oferir a tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Sant Cugat espais socials, activi-
tats educatives, culturals i de lleure, i acull
col.lectius i entitats. 
La passada nit del dimarts 18 d’octubre algú
va cremar la senyera que hi havia penjada al
balcó del primer pis. El dijous 20 a la nit, un
grup de persones que estaven a la plaça,
amenaçaven a la gent de l’ateneu amb insults
racistes, fent referència a futurs danys a béns

col·lectius i individuals. El divendres 21 d’oc-
tubre a la tarda un grup de persones, entre
les quals hi havien els mateixos individus que
els de la nit anterior, van agredir a una
col·laboradora de l’Ateneu, li van destrossar
la motocicleta i la van insultar. La nit del
divendres, es va produir un robatori a
l’Ateneu forçant la porta d’entrada. 
Van robar ordinadors, equips de música i
d’altres pertinences. El dimecres 26 d’octu-
bre hi ha convocada a les 8 del vespre a la
plaça Barcelona (davant l’Ajuntament), una
concentració.             Contra-Infos 25/10/05

EL DETENEN A BARCELONA SOTA LA LLEI ANTITERRORISTA . LA POLICIA CARREGA CONTRA ELS SOLIDARIS

Volen empresonar Xirinacs per un delicte d’opinió
La majoria de mitjans de comunicació ignoren els fets o li donen una mínima rellevància

Assalt policial i polític 
a l’AAVV de Can Tusell

TERRASSA /VALLÈS OCCIDENTAL.- El passat 17 d’oc-
tubre, l’AAVV de Can Tusell de Terrassa va ser
«assaltada» per la policia nacional i membres
de l’antiga junta i d’EUiA. En el moment de
«l’assalt», els veïns es trobaven reunits i cele-
brant el final del conflicte que tenia paralit-
zada l’activitat veïnal al barri. La AAVV de Can
Tusell va denunciar davant els jutjats l’entra-
da sense autorització de la policia al seu local
acompanyada per membres de l’antiga junta
de la mateixa i el representant d’EUiA al
Consell Municipal del Districte VI. A més,
denuncià que aquest va proferir greus amen-
aces contra la integritat física dels membres
de l’actual junta.           Contra-Infos 25/10/05

IMPUNITAT POLICIAL



Recerca i captura per a tres 
militars que van assassinar Couso
MADRID .- El titular del Jutjat Central d’Ins-
trucció número 1 de l’Audiencia Nacional ha
donat l’ordre d’arrest internacional contra
tres militars nordamericans, implicats en la
mort del periodista de Tele 5 Jose Couso
que va morir durant la guerra a Irak, quan el
seu hotel va ser atacat per les forces
d’EEUU. Els imputa un delicte contra la
comunitat internacional i un altre d’assassi-
nat. La família de José Couso va celebrar la
decisió del jutge Pedraz, i va fer una crida al
govern espanyol a realitzar la demanda
d’extradició dels militars iankis. No obstant,
la Fiscalia de l’Audiència va demanar que
s’anul·lés la decisió del jutge, continuant en
la línia d’evitar qualsevol tipus d’investi-
gació independent. Contra-Infos 25/10/05

BARCELONA .- El passat dijous 20 d’octubre, en
una acció simultània a les 9 del matí, la poli-
cia nacional desallotjava per la força La Ga-
tada i Kan Puntal, situades als barris barce -
lonins d’el Guinardó i el Clot, respectivament.
A La Gatada es van presentar els antiavalots,
que després d’esbotzar la porta a cops de
mall, van detenir la única persona que en
aquell moment hi havia a la kasa, que va ser
traslladada a la comisaria d’Horta i deixada en
llibertat després de poques hores. La Gatada
havia estat okupada fa 8 anys i ara és un solar.
A la mateixa hora es presentaven 6 fur -
gonetes a Kan Puntal per desallotjar-la,
després d’identificar la gent que estava dins
la kasa, van deixar treure les coses amb l’aju -

da de veïns solidaris. Una concentració
davant la Carniceria va mostrar al carrer el
rebuig als desallotjaments. El passat dilluns
24 també es produïa el desallotjament de
les kases del carrer Oliva. Durant el desallot-
jament es va identificar 35 persones que en
aquell moment romanien a la casa. Es va
donar el cas que la policia tenia ordre, o
almenys això va dir, que havia de detenir
algú, però no havien portat prou furgonetes
per traslladar tothom i que només en
detendrien tres, cosa que van arribara fer.
M ANRESA/EL BAGES .- Ens arriba un comunicat
del CSO Na Bastardes per fer una crida a
resistir el seu desallotjament: «Després de
més de tres anys i mig de funcionament el

CSO Na Bastardes ja té data de desallotja-
ment: el 22-N. Una altra vegada, la justícia
dóna la raó als nous propietaris especu-
ladors, que ja tenen permís d’enderroc i d’o -
bres, després de set anys de compravendes
entre immobiliaries i empreses construc-
tores, que han fet doblar el preu de la casa
inflant la bombolla immobiliària.
Na Bastardes ha convocat una concentració
davant de la casa el mateix dia a partir de les
8:00 del matí per tal d’evitar-lo i una cercav -
ila de protesta el dissabte de la mateixa set-
mana que es produeixi el desallotjament
(18:00h a St Domènec), entre altres accions
de protesta. No hi falteu! Salut i resistència» 

Na Bastardes 25/10/05

VALDEMORO/MADRID .- El passat diumenge 23
d’octubre Rafael Tomás, anarquista pres a
Valdemoro, va decidir començar un “plante”
com a forma de pressió a la direcció de la
presó. El motiu de la protesta ve arrel de la
decisió de la direcció de la presó de que Rafa,
pres anarquista, i Javi, pres comunista, han de
deixar de compartir cel·la i fer-ho amb algun
altre pres comú (veure CI 382). També han
d’esperar el resultat de 2 partes que els han
posat els carcellers per aquesta protesta que
tindrien com resultat 32 dies més d’incomuni-
cació. Si voleu trucar i interessar-vos per la
situació de Rafa o Javi telef. de Valdemoro
(0034) 91 894 80 00, preguntar pel director o

cap de serveis i exposar la vostra queixa. En
resposta a aquesta agressió Carol i altres 3
preses polítiques de Brieva van comentar que
el 13 d’octubre farien un tancament en les
seves cel·les (a dia d’avui encara no sabem que
tal va anar). Del que sí tenim notícies és de la
mostra de solidaritat que van fer Igor i
Francesco a la presó de Soto del Real el
mateix dijous13 d’octubre, fent un plante a la
seva cel·la, cosa que va comportar un dia
d’aïllament per tots dos i posteriorment
Francesco va ser traslladat a la presó d’Alcalà
Meco. Mira: www.presosalacalle.tk. 

Coordinadora per la Llibertat de lxs
Anarquistes Presxs 25/10/05

BA I X LLOBREGAT .- El riu Llobregat va ser final-
ment desviat fa un any per fer l’ampliació del
port i de l’aeroport, tot i que el desviament
va ser declarat il·legal pel Tribunal Suprem.
Però l’antic riu ha tornat ha renéixer aquest
any. L’artificialització no ha pogut fer
desaparèixer l’antic curs més proper a
Barcelona i un munt d’aigua provinent dels
aqüífers i de filtracions han convertit l’antiga
llera en una llacuna allargada on hi perdura
tota la vegetació i continuen anidant aus.
Aquest espai està previst que sigui ocupat
per les vies i l’estació de tren del nou mega-
port de Barcelona que en la construcció de
les seves noves esculleres ha provocat aque-
st estiu la desaparició de bastantes platges
del Prat de Llobregat. El “Pla Delta”, un dels
plans urbanístics més especulatius i més
grans de l’àrea metropolitana en tant a
volum de “negoci” i abast territorial. També
inclou l’ampliació de l’aeroport amb la ter -
cera pista, una gran depuradora industrial, la
dessaladora més gran d’Europa, més
autovies, centres tecnológics per empreses i
la connexió amb l’AVE entre d’altres; ofegant

del tot el Baix Llobregat. Ara el megaport ha
topat amb aquest forúmcul de la natura, el
vell riu reneix. Els polítics parlen de “netejar”
aquesta zona, és a dir, treure plantes, aigua i
peixos i omplir-ho tot de sorra i ciment; però
es passen la pilota entre administracions per
veure qui ho assumeix. Així, el passat 15 d’oc-
tubre, unes 200 persones van participar en la
bicicletada convocada per “Salvem el Delta”.
Després de 20 anys de lluita i amb moltes
derrotes contra el megaprojecte, aquesta
plataforma continua lluitant per salvar l’anti-
ga llera, la Riera Vella, i altres espais del delta

intentant frenar l’ampliació del port. Entre
pancartes i pintades es va recórrer una zona
on grues continuen movent tones de terra
tot i les declaracions d’il·legalitat. Un apunt
final: a principis dels 80 el PSUC feia campa-
nya contra el desviament del riu; finalment
els “ecologistes de debò” firmaven al 1985 en
favor del Pla Delta mitjançant “l’ecosocial-
ista” alcalde del Prat permetent la destrossa
de la zona. Ara continuen amagant el cap
sota l’ala defensant encara la destrucció del
delta encara que sense dir-ho molt fort. 

Contra-Infos 25/10/05

Els Mossos d’Esquadra detenen sis
neonazis de Estado Nacional Europeo

CATALUNYA .- Agents dels Mossos d’Esquadra
han detingut durant els darrers dies sis per-
sones a diverses poblacions catalanes -
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Mollet
del Vallès i Mataró- per un presumpte
delicte d’apologia del genocidi i contra l’ex -
ercici dels drets fonamentals i les llibertats
públiques. Un dels detinguts és el dirigent
de les noves generacions del PP a Mollet,
personatge que en el Contra-Infos 381 pub -
licàvem la seva ideologia i el frustrat intent
de l’ajuntament de contractar-lo. Els
detinguts, membres del consell de redacció
de la revista “Intemperie” que s’editava des
del gener de l’any 1999, eren membres i diri-

gents del partit polític Estado Nacional
Europeo (ENE). La seu social de la revista era
a la localitat de l’Hospitalet de Llobregat.
Les activitats delictives que se’ls imputen,
difoses a través de la pàgina web, de les
campanyes d’enganxada d’adhesius, i princi-
palment, a través de la revista de publicació
periòdica, es concentraven bàsicament en la
difusió de les bases de la doctrina nacional-
socialista, amb un marcat aire homòfob i
xenòfob. Els detinguts van passar a disposi-
ció judicial divendres passat. Després de
declarar davant la jutgessa instructora, van
quedar en llibertat provisional amb càrrecs. 
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RE U S/BA I X CA M P .- La policia local de Reus ha
detingut aquest cap de setmana a nou per -
sones que es dirigien presumptament a
atemptar contra una mesquita de la ciutat.
Els detinguts duien nou còctels molotov
preparats per ser llançats contra el local,
que ja havia estat objecte d’amenaces amb
diverses pintades a les parets. Les deten -
cions es van produir sobre les 3.30 hores del
diumenge 23 davant la mesquita, al carrer
de Vilafranca del Penedès, on els joves
s’havien desplaçat amb un turisme Seat
Eivissa i un altre Ford Focus, ambdós amb
matrícula espanyola. Els detinguts, tres
d’ells menors, els imputen els delictes de
danys, incendi en grau de temptativa i pos-
sessió d’armes. Els agents els van requisar
fullets i material de propaganda i simbolo-
gia nazi i també eines perilloses. Entre elles:
una porra, un puny americà, una cadena, un
ganivet i els nou artefactes incendiaris.
També els van confiscar passamuntanyes i
guants de látex. Els detinguts majors d’edat,
d’entre 19 i 22 anys, un d’ells amb ante -
cedents, van ser traslladats a la comissaria
del cos nacional de policia i passaran prop-
erament a disposició judicial. Per la seva
banda, els tres menors van passar a disposi-
ció de la fiscalia de menors el dilluns 24. 

Reus Antifeixista + Contra-Infos 25/10/05

Detenció de nou 
neonazis que anaven
a atemptar contra 
una mesquita a Reus

Desallotjades La Gatada, Kan Puntal 
i diverses vivendes a la Sagrera

Marxa a Astúries en solidaritat amb en Fer
X IXÓN/ASTÚRIES.- El dissabte 22, sota una fina pluja i una destacable presència policial es va
realitzar a Xixón (Astúries) una manifestació en suport a en Fer. En Fer va ser empresonat,
acusat d’haver col·locat uns suposats artefactes incendiaris a les seus de partits polítics i
sindicats. Unes quatre-centes persones es van manifestar pels carrers de la ciutat sota el
lema “Fer llibertá. Querémuslo en casa”. Durant la manifestació es va llegir una carta envia-
da des de la presó de Navalcarnero per en Fer. La seva situació ha empitjorat amb la seva
incomunicació dins del mòdul d’ingrès, i els amics i familiars que li estan donant suport han
començat a rebre multes administratives per manifestar-se de manera il·legal i tallar el tràn-
sit. Així l’Estat intenta posar fi a la solidaritat, i fer dubtar a aquells que treballen per la llib -
ertat de les persones preses. Salut i Solidaritat. Fer llibertà. 

Amics i familiars d’en Fer a Barcelona 25/10/05

tel: 93.530.68.76 
mail de contacte:

«zitzania@sindominio.net»
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Noves notícies d’en Rafa des de Valdemoro
LA INVASIÓ DE L’IRAQ

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Els CSO’s Na Bastardes i La Gàbia convoquen a la resistència davant l’amenaça de desallotjament

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

L’antic Llobregat reneix a l’antic curs i dues-centes
persones pedalen per aturar l’ampliació del port

Milers de persones es manifesten a Bilbo contra l’AVE
BILBO .- Després d’una setmana de mobilitzacions, aquest dissabte 22 d’octubre milers de
persones van recórrer els carrers del centre de Bilbo per exigir la paralització de l’AVE a
Euskal Herria, «un projecte destructor, impositiu i antidemocràtic». Un tractor obria la man-
ifestació que es va acabar amb l’actuació d’un bertsolari i una paròdia del projecte. Des del
12 al 21 d’octubre les plataformes contra el TAV van obrir un espai de lluita a Gasteitz front
la seu del govern basc on cada dia un col.lectiu el dinamitzava: grups de veïns dels pobles
afectats, grups ecologistes i antidesenvolupistes, altres moviments socials, juvenils, sindi-
cals... van fer xerrades, exposicions, actuacions i kalejiras al llarg de la setmana.  Per altra
banda, a l’estiu s’havien fet vàries accions de sabotatge a Guipúscoa contra els sondejos de
l’AVE que començaven, treient estaques i inutilitzant màquines.     Contra-Infos  25/10/05



Els vents del sudoest es reforçaran els propers dies. Temperatures més altes i cels amb núvols alts i mitjos fins el proper
divendres. Dissabte arribarà un front, amb ruixats a mitja tarda. Entre diumenge i dilluns continuaran els ruixats, però
sembla que seran febles. A partir de dimarts vents més humits i cels tapats, sobretot a la costa i el prelitoral central. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 Dissabte 29 Diumenge 30 Dilluns 31 Dimarts 1

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE A LES 21H A LES COTXERES DE SANTS, BARCELONA

VII Festival Antifeixista d’AENA

El Contra-Infos, l’Infousurpa i els cartells es reparteixen
a Can Vies, c/Jocs Florals 42. En poques setmanes es
repartirà al nou Espai Obert, al mateix barri de Sants.

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE A LES 17H A LA PLAÇA DE LA PAERIA DE LLEIDA

Manifestació en defensa de La Gàbia

DISSABTE 29 D’OCTUBRE A LES 12H A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Manifestació “Barcelona Màfies Point”

Moció municipal contra
l’arxivament de la querella

per tortures de Torà
C A L O N G E/L A SE G A R R A.- L’Ajuntament de
Calonge de Segarra va aprovar el passat 21
d’octubre en ple municipal, una moció con-
tra l’arxivament de la querella per tortures al
jove de Torà Jordi Vilaseca. En Jordi va ser
detingut juntament amb dos altres joves de
Torà l’abril del 2003 sota la llei antiterrorista.
Després de tres dies incomunicat a la comis-
saria dels mossos, va ser ingressat a la Unitat
de Cures Intensives. Tot i l’existència d’analí-
tiques que corraboraven els maltractaments,
la jutgessa del cas va decidir arxivar la querel-
la per tortures el passat maig. La família hi va
recórrer i la petició fou desestimada. A l’ac-
tualitat encara hi ha un recurs a l’Audiència
Provincial de Lleida pendent de resolució. 
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El nou setmanari del
moviments socials
es presenta a les
Cotxeres de Sants
SANTS/BARCELONA .- El darrer dissabte es va
presentar a les Cotxeres de Sants el nou set -
manari dels moviments socials catalans,
anomenat Setmanari de Comunicació
Directa. El número 0, de presentació, recull
nombrosos articles sobre la situació i
l’evolució de diferents moviments socials.
Els propers mesos es realitzaran nombroses
presentacions i actes per donar difusió al
projecte, que haurà d’estar als quioscs de
forma regular a partir del proper mes d’abril.
A més també hi haurà subscripcions per cor-
reu. A partir de que aparegui de forma regu-
lar, el Contra-Infos n’esdevindrà la pàgina
central, que es podrà seguir penjant en for-
mat mural. Durant la jornada es va realitzar
una assemblea de presentació, un dinar po-
pular, paradetes de diferents mitjans d’infor-
mació no oficials, així com actuacions de
teatre i concerts. Podeu trobar més informa-
ció a www.setmanaridirecta.info
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Detinguts dos mili-
tants antifeixistes a
París a pocs dies de
l’inici del judici
contra el PCE(r) 
PARÍS/FRANÇA .- El passat 17 d’octubre van ser
detinguts pels cossos especials francesos, al
nord de París, els antifeixistes José Antonio
Ramón Teijelo i Manuela Ontanilla Galán,
sota l’acusació de pertànyer als GRAPO
(Grups de Resistència Antifeixista Primer
d’Octubre). Les detencions van ser orde -
nades pel jutge Gilbert Thiel. L’argument
que donen les fonts policials franceses és
que l’operació ha estat producte d’una
investigació derivada de les detencions de
membres de les Brigades Rojes italianes. El
cert és però, que l’operació ha tingut lloc
justament enmig de l’inici de la Cimera
Franco-espanyola a París i a poques set-
manes (del 16 de novembre al 2 de desem -
bre)  del començament de la macro-farsa
de judici contra militants comunistes i
antifeixistes, detinguts a França justament
l’estiu del 2002. Els militants antifeixistes
que ara pretenen jutjar a París són presen-
tats com la suposada “cúpula de l’inexistent
entramat ‘PCE(r)-GRAPO” on també s’inclou
a solidaris, advocats, grups de suport de
familiars de presos, etc. 
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BASURTO/EUSKAL HERRIA .- El passat dilluns 10
d’octubre va aparèixer mort a la seva
habitació de l’hospital de Basurto un home
de 43 anys que es trobava detingut per
l’ertzaintza. L’home havia estat ingressat per
autolesions. Una vegada més, una persona
custodiada per un dels diferents cossos
repressors, ha perdut la vida després de pen-
jar-se amb un llençol. No és el moment de
discutir sobre qüestions com qui era aquesta
persona o per què estava detinguda. El verita-
blement greu és que una persona que estava
sota responsabilitat de l’Ertzaintza, ha pogut

acabar amb la seva vida utilitzant un llençol,
una persona que es trobava ingressada per
unes autolesions, és a dir, una persona que
requeria d’especial atenció respecte la seva
salut mental i en la custòdia de la que havien
d’haver-se extremat les mesures de seguretat
i control destinades a evitar aquest fatal
desenllaç, va acabar suïcidant-se. L’única cosa
que és evident és que aquestes mesures pre-
ventives no es van prendre, el que deuria dur
a plantejar, si més no, la possible responsabil-
itat per omissió dels agents encarregats
d’aquesta custòdia.            Salakheta 25/10/05

TU R Ó PARK /BARCELONA .- El dissabte 22, unes
setanta persones amb cotxes i bicicletes van
anar de Santa Coloma al Turó Park (Sarrià), al
costat d’on viu l’alcalde colomenc, a demanar
que l’últim gran espai lliure de la ciutat, Can
Zam, sigui un parc verd i frondós. La
Plataforma en Defensa de la Serra de Marina,
Can Zam i el riu Besòs, de Santa Coloma de
Gramenet, una coordinadora d’entitats veïnals
creada el 1992, va organitzar el dissabte 22
d’octubre, un acte reivindicatiu per demanar
que els terrenys de Can Zam sigui el parc urbà
que la ciutadania porta demanant des de fa 30
anys. L’acte va consistir en una caravana de
cotxes i bicicletes, guarnits amb cartells
al·lusius al tema, que va sortir a les 11 del matí
de Santa Coloma i va travessar tot Barcelona,
fins arribar al Turó Park, al districte barceloní
de Sarrià. Allà es va visitar el parc, es va
explicar la reivindicació i es va fer un dinar
popular, abans de tornar en caravana fins a
Santa Coloma. Tant a l’anada com a la tornada
es van repartir octavetes i es van emetre les
reivindicacions per megafonia. El fet d’escollir
el Turó Park per reivindicar un parc per a Santa
Coloma vol remarcar el contrast que repre-
senta que l’alcalde de la ciutat, Bartomeu
Muñoz, que projecta edificar en part dels ter-
renys destinats a parc, a Santa Coloma, tingui

en canvi el seu domicili a tocar del Turó Park i
en un districte ple de zones verdes. Així
mateix, el proper dia 27 de maig, a les 20 h, la
Plataforma presenta a la biblioteca central de
Santa Coloma el llibre «Can Zam, reivindicació
del gran parc de Santa Coloma».
No a la violència immobiliària
SANTS/BARCELONA .- D’altra banda, recordem
que aquesta setmana s’inaugura el Barcelona
Meeting Point, una enorme fira immobiliària
que es durà a terme a Montjuic. És un dels
espai en què es teixeix l’espessa xarxa d’in -
teressos, intercanvis de favors i negocia-
cions que fa que la situació de l’habitatge
estigui com està, amb l’ajuda inestimable de
la legislació i els poders polítics. 
Per protestar contra la violència que suposa
el fet que les vides de moltíssimes persones
estiguin absolutament condicionades per la
dificultat d’accés a un bé bàsic com és l’habi-
tatge, dissabte hi ha convocada una mani-
festació. Partirà de la Plaça dels Països
Catalans (Estació de Sants) a les 12 del
migdia i arribarà fins a la Plaça Espanya. La
intenció és denunciar una fira que, de forma
més acurada, s’hauria d’anomenar Barcelona
Mafia’s Point. 

Plataforma per a la Defensa de la Serra
Marina i Can Zam + Contra-Infos 25/10/05
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Caravana de la Dignitat: No als murs

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ

Veïnat de Santa Coloma protesta per Can Zam
davant la casa de l’alcalde a Sant Gervasi

Dissabte es convoca manifestació contra el Barcelona Meeting Point

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

IMPUNITAT POLICIALREPRESSIÓ

Suïcidi d’una altra persona sota 
custòdia a l’hospital de Basurto

tel: 93.530.68.76 
«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS
A l’hora del tancament de l’edició del Contra-Infos 383 continuava una concentració de

prop d’un centenar de persones a les portes de la prefectura de policia de la Via Laietana.
Amb cartells per l’alliberament de Lluis Maria Xirinacs i crits contra la Llei Antiterrorista.

S’esperava en qualsevol moment el seu trasllat a prefectura i després als jutjats. 


