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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

Als 67 anys del bombardeig franquista a Manresa que va produir la mort de més de 35 persones, s’ha creat un web per la recuperació de la memòria històrica. http://www.guiamanresa.com/bombardeigs

IMPUNITAT POLICIALPRESOS I PRESES EN LLUITA

BARCELONA.-Enguany, tal i com s’acostuma a
fer a desenes de ciutats de tota Europa la nit
de Cap d’Any, es van realitzar tres concen-
tracions a les portes de tres centres de
reclusió de la ciutat de Barcelona.  Les mar-
xes tingueren lloc durant el 31 de desembre,
al matí als voltants de la presó de dones de
Wad-Ras, al districte de Sant Martí, a mitja
tarda va envoltar el centre d’internament
d’immigrants -on són empresonats durant
40 dies per no tenir papers-, i finalment al
vespre davant dels murs de La Model. Allí un
nombrós contingent de policies de la Ge-
neralitat (mossos d’esquadra) va acordonar
la protesta, i empenyia a la gent que volia fer
pintades per la llibertat a la façana del cen-
tre penitenciari. Us reproduïm el comunicat
que es va repartir durant la protesta: 
Prou Presons, solidaritat pres@s
“Quan parlem de presó, el primer que fem és
pensar el perquè de l’existència d' aquestes i
en les persones que malauradament hi són
recloses. Perque tenim molt clar que la pena
privativa de llibertat és un càstig inhumà a la
vegada que estèril. La presó no només no

soluciona cap problema social, sinó que és
origen de terribles drames personals, fami-
liars i socials, per això l’única via d’avançar és
la que condueix a la desaparició de les pre-
sons. De manera progressiva però imparable.
Quan parlem de presó, volem parlar de com
es recorre a la força bruta per desposseir a la
persona presa dels seus drets més elemen-
tals, i de com pateixen l’horror extrem de
l’extrema violència d’humiliacions, pallisses,
aïllaments, insults, amenaces i tortures;
dades que no són subjectives, sinó un fet
constatable. (observem any rera any com
augmenten les denúncies per abusos de
poder a les presons a mans de funcionaris, o
com alarmantment surten a la llum les xifres
dels informes d'Amnistia Internacional).
Perquè la presó es construeix com a pilar
bàsic que sustenta aquest sistema d’explota-
ció i misèria, on van a parar les persones
socialment excloses. Doncs tot poder o auto-
ritat provoca sectors de població exclosa, i
aquesta, dins de la lògica (inhumana) del po-
der, ha de ser necessàriament administrada,
manipulada, controlada, ja que representen

una incomoditat més que un perill real, “són
«basura» social més que «dinamita social»”.
Emmarcada dins d’aquesta lògica que exigeix
el tancament i la reclusió de les miserables,
la presó no és sinó un de tants dispositius
d’exclusió socio-espacial. 
Ara bé, es tracta d’un espai privilegiat dins
de la geografia de l’exclusió. Estem davant
del lloc de reclusió més persistent, aquell
obscur indret on no es condemna el delicte
sinó la pobresa, doncs pobres són la majoria
de les persones que en elles habiten. 
La presó moderna, i més encara la presó
dotada dels últims avenços tecnològics és
l’espai ideal per excloure, segregar i final-
ment aniquilar les identitats socialment
definides com perilloses. De la mateixa
manera que els polítics, la majoria d’indivi-
dus d’aquesta societat, es resisteixen a
acceptar la realitat, la crua realitat de l’e-
xistència de les presons, perquè acceptar
aquesta realitat ens obliga a replantejar-nos
la nostra relació amb el món, amb la socie-
tat, i en última instància, amb el poder.”

Contra-Infos + Prou Presons 3/1/05

ELS MOSSOS D’ESQUADRA VAN IMPOSAR UNA FORTA PRESSIÓ POLICIAL A LA PROTESTA

Marxes de denúncia del sistema carcerari davant
els murs de la Model, Wad-Ras i la Verneda

HAURÀ DE PASSAR A SIGNAR PELS JUTJATS

Alliberat el guàrdia
civil que va matar
amb el cotxe un
ciclista a Valls
VALLS/ALT CAMP.- La titular del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció número 2 de
Valls, María Luisa Sanz, va deixar en llibertat
amb càrrecs ahir al guàrdia civil que va atro-
pellar mortalment a un ciclista de 71 anys
diumenge passat quan el conductor tornava
borratxo de celebrar el Cap d'Any. El guàrdia
civil havia passat ahir a disposició judicial i
haurà de passar a signar el primer dia de
cada mes pel jutjat. L’agent, que en aquell
moment es trobava fora de servei, va donar
una taxa d’alcoholemia de 0,9mm -gairebé
quatre vegades superior al màxim permès,
ja que el límit es troba en 0,25mm. Fins que
no hi hagi una sentència ferma, a l'agent se
li ha retirat el permís de conduir. La jutge li
imputa un delicte d'homicidi imprudent. El
ciclista, Jaume G.M. de 71 anys d’edat, circu-
lava sobre les 10 hores per l'avinguda
General Prim, a l’urbanització Sant Maties,
quan va ser envestit per darrera per un
Renault Clio que pertanyia a l’esmentat
guàrdia civil. El ciclista, molt conegut a la
localitat, va morir a l'instant en copejar-se
el cap amb el paviment de la vorera. El
dimarts al matí es va realitzar el funeral,
amb una nombrosa presència de veins que
expresaven la indignació pels fets. D’altres
casos similars han acabat amb l’empresona-
ment preventiu del conductor borratxo, però
en aquest cas sembla que no ho han estimat
oportú. Es dona la paradoxa que aquest
mateix guàrdia civil és un dels que multava a
la població de Valls durant els rutinaris con-
trols, per no portar el cinturó o per portar
l’enganxina del CAT.          Contra-Infos 3/1/05

DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT HA DICTAMINAT EN CONTRA DEL PROJECTE

Victòria del “No al Dic”
CIUTADELLA /MENORCA.- Han estat moltes les
formes de protesta per oposar-se al projecte
del Govern Balear i de l’Ajuntament de Ciu -
tadella, firmes, correus electrònics, pancar-
tes... Ara, una setmana després de la darrera
manifestació a la Plaça de la Catedral de la
ciutat (vegeu anterior Contra-Infos), el
Ministeri de Medi Ambient ha dictaminat en
contra de la construcció d’un dic al port. La
institució que dirigeix Cristina Narbona ha
basat la seva decisió en els notables valors

ambientals i paisatgístics que hagueren que-
dat afectats. Es tracta d’una gran notícia per
a Menorca i per a tota la gent que està con-
vençuda que és possible un altre model de
desenvolupament que no passi pel gegan-
tisme i pel consum del litoral. Amb la impos-
sibilitat de fer el dic, persones, col·lectius i
associacions opositores esperen que les dues
administracions optin ara, per plantejar unes
intervencions més adequades a la realitat i
als interessos de l’illa.              Nyas 2/1/06

CHIAPAS/MÈXIC .- Amb la celebració del 12°
aniversari de l'aixecament zapatista també
comença la marxa que recorrerà cada Estat
de la República Mexicana i en la que l’EZLN,
a través del seu Delegat Zero, es trobarà amb
l'esquerra "de baix". El subcomandant Marcos
va anunciar durant la Primera Plenària de
l'Altra Campaña el calendari i els objectius
de la gira que la Comissió Sisena de l’EZLN
comença ara. A la primera part (de l’1 de
gener al 24 de juny de 2006), recorrerà tot
Mèxic no per a elaborar el pla nacional de
lluita, sinó per a parlar amb tots els que s’hi

han adherit que no han pogut arribar a la
reunió plenària. A una segona etapa, des de
setembre de 2006, alguns membres de la
Comissió Sisena recorreran de nou tot el país
(delegació nacional) mentre uns altres s'im-
plantaran en els estats o regions per a pro-
moure l'Altra Campaña (delegacions region-
als o estatals). Al març de 2007 aquesta de-
legació serà rellevada per un nou grup de de-
legats. Més info http://chiapas.pangea.org
Col·lectiu de Solid. amb Rebel·lió Zapatista 
34-93-4422101 <ellokal@pangea.org>
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PRIMERA ETAPA D’UNA CAMPANYA QUE FINALITZARÀ EL 2007

La gira de la Comissió Sisena de l’EZLN

LA LLUITA DEL POBLE DE CHIAPAS

Un any més el Contra-Infos publica innocentades
BARCELONA.- Un any més, la redacció del Contra-Infos va voler participar d’una diada tan
emblemàtica com és el Dia dels Innocents. Tot i que el butlletí 392 va sortir al carrer el 27
de desembre, dues notícies van ser firmades amb data del dia següent. Els titulars d’amb-
dues eren: «Xavier Casas va amenaçar Portabella amb destapar les seves adiccions» i «Acord
entre Can Masdeu i la Fundació Sant Pau que impedeix el desallotjament». Ens sap greu si
alguna persona s’ha sentit ofesa per qualsevol informació publicada amb tota la bona fe. Cal
comentar, que el nombre de visites al nostre web (www.sindominio.net/zitzania) va ascen-
dir de 152 a 213 després de la publicació d’aquestes innocentades.          Contra-Infos 3/1/06

DUES NOTÍCIES FALSES A CONTRA-INFOS

NOU BARRIS /BARCELONA .- Els passats 28 i 29 de
desembre una kasa okupada de Nou Barris va
patir tres intents de desallotjament per part
d’uns mats enviats per la immobiliària pro-
petària de l’edifici. Aquest fou okupat el dia
24 de desembre i quatre dies després s’hi van
presentar quinze homes dient que els ha
enviat el propietari de l’edifici, Juan Segarra,

per a fer fora als okupants. Davant la negati-
va d’aquests a anar-se’n els matons van mar-
xar però van amenaçar amb tornar. A la tarda
del dia següent, tres dels matons van tornar
armats amb una katana, amençant a la gent
que hi havia dins i van intentar entrar pel pati
de darrera, colpejant la porta i serrant una
reixa. Finalment van marxar en arribar una
patrulla dels mossos d’esquadra. Tres hores
és tard els fets es van repetir: els tres matons
van tornar acompaat de dos homes més qe
afirmaven ser de la policia nacional. Davant
la negativa dels okupants a marxar van

començar a donar cops de destral a la porta
i amenaçaren amb incendiar la casa. Van tirar
un objecte que va anar a parar al patí on hi
havia gent, colpejant a un d’ells a l’ull, qe va
haver de ser traslladat en ambulància a la Vall
d’Ebron. En arribar de nou els mossos els
amtons fugen excete un que fou dut a comis-
saria. Finalment es decidí no denunciar als
agressors tot i la insistencia dels mossos per
entendre que es tractava d’un encàrrec de la
immobiliària, sino interposar una denúnica
directament contra aquesta al utjat d’ins-
trucció número 28.         Contra-Infos 3/1/06

Uns matons intenten
desallotjar una casa 

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS



A partir de dimecres al vespre els vents començaran a girar a de gregal a Llevant. Amb una component marítima molt
marcada i amb acumulació de núvols a la costa. Les temperatures també seran força fredes. Les pluges començaran
divendres i la cota de neu podrà ser força baixa, propera als 600 metres. El cap de setmana pluges contínues i intenses. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 Dissabte 7 Diumenge 8 Dilluns 9 Dimarts 10

ELS DIJOUS DE 10 A 14 I 16 A 20H AL CARRER REINA AMÀLIA 11 BIS, BCN

Nova ubicació de l’Oficina d’Okupació
DIJOUS 12 DE GENER A LES 9 DEL MATÍ ALS JUTJATS DE BARCELONA

Concentració suport als 4 del 4 

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.530.68.76 
mail de contacte:

«zitzania@sindominio.net»

EL REPARTIMENT DEL CONTRA-INFOS I L’INFOUSURPA ES FARÀ AL NOU ESPAI

OBERT A PARTIR DEL DIMARTS 10 DE GENER. RECORDA CANVI DE LLOC DE

REPARTIMENT. EL 10 DE GENER AL CARRER VIOLANT D’HONGRIA 71, <M> BADAL

DIMARTS 10 DE GENER A LES 10H ALS JUTJATS DE RUBÍ, ESTACIÓ FFGG

Concentració judici Kan Mussol 

S’inaugura 
el nou Casal

Independentista 
El Forn a Girona

GIRONA/EL GIRONÈS.- El passat 30 de desem-
bre es va celebrar la inauguració del nou
local del Casal Independentista El Forn.
Unes 300 persones van anar passant al llarg
del vespre i de la nit pel local del carrer del
Carme, núm. 207. Totes elles van poder gau-
dir del piscolabis preparat i es van endur un
obsequi, un calendari del 2006 fet especial-
ment per a l’ocasió. Des del Casal
Independentista El Forn volem donar les
gràcies a tothom que ha col·laborat en la
creació del nou Casal, als companys i com-
panyes que ens han ajudat amb les obres de
rehabilitació de l’espai, als veïns i veïnes del
barri, dels quals hem rebut sempre el seu
suport, i a tots els amics i amigues que ens
han animat a tirar aquest projecte endavant.
També cal dir que la web del Casal
(www.elforn.info) ha sigut renovada i millo-
rada coincidint amb aquesta nova etapa que
encetem. Podríem dir que estarà uns dies en
fase de prova per anar definint millor els
continguts i la seva organització. Volem
recordar que a partir del dia 2 de gener, el
Casal romandrà obert de diumenge a dime-
cres de les 6h a les 10h del vespre i de dijous
a dissabte de 6h a 12h de la nit. Així mateix,
el dimarts dia 3 de gener a partir de les 21h
se celebrarà una Quina.         El Forn 3/1/06

VAN DETENIR AMB COPS A 46 JOVES

Deu denúncies 
contra els mossos
per les càrregues
en la manifestació
d’estudiants
BARCELONA .- Estudiants de Barcelona han
interposat una desena de denúncies contra
els Mossos d’Esquadra per les càrregues de
la manifestació contra el nou projecte de la
llei orgànica d’universitats (LOU) i el procés
de Bolonya que es va fer a Barcelona el 17
de novembre. Recordem que més de 40
persones van ser detingudes en finalitzar la
manifestació, que es van produir càrregues
indiscriminades així com tractes vexatoris
als detinguts. Alerta Solidària afirma que de
moment hi ha deu denúncies però que
podrien arribar a ser més. En la majoria de
casos aquestes es refereixen a maltracta-
ments de la policia que va carregar amb
porres, puntades de peu i cops contra els
estudiants. En alguns casos, van deixar posa-
des les manilles als detinguts “durant dues
hores”. A més, diversos estudiants van haver
de ser atesos en hospitals i ambulatoris.
De manera paral·lela, la Plataforma
Mobilitzadora en Defensa de la Universitat
Pública (PMDUP), organitzadora de la mani-
festació, té previst lliurar un document als
consells de govern i els claustres de la
Universitat Politècnica de Catalunya, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Barcelona i la Universitat
Pompeu Fabra per demanar que s’obri una
investigació, aconseguir una reunió amb la
consellera d’Interior de la Generalitat,
Montserrat Tura i que cada universitat
segueixi el cas. Contra-Infos 3/1/06

ESTATS UNITS.- El 8 de desembre es van dete-
nir sis persones en diferents punts del país
per la seva suposada relació amb ELF i
accions ocorregudes entre els anys 1998 i
2001 al nord de la costa del Pacífic, basant-
se en els testimonis d’altres persones, un
infiltrat i les possibles declaracions d’activis-
tes. Una gran operació policial de més de
1.500 agents de l’FBI per tota la geografia
dels Estats Units, amb registres i interroga-
toris, va precedir les detencions. 
Tot i que cal esperar quines són les acusa-
cions, a Stanilas “Jack” Meyerhoff (28 anys),
Daniel McGowan (31), Sarah Harvey (28),
Chelsea Gerlach (28), Kevin Tubbs (36), se-l’s
acusa de diferents sabotatges. 
William C. Rogers, “Avalon” (40) “va ser tro-
bat mort” a la cel·la de la comissaria el 22 de
desembre, segons fons policials es va suici-
dar. Cal dir que “Avalon” era una persona
molt coneguda per la seva militància en
defensa del medi ambient i dels drets de les
comunitats indígenes dels Estats Units. 
Es van fer diversos actes d’homenatge en el
seu record. Darren Thurston, ex-pres, va ser
detingut també per dur una targeta de
residència falsa. 
ELF (Earth Liberation Front) és un grup clan-
destí internacional d’acció directa i sabotat-
ges a grans empreses i agències governa-
mentals responsables de la sistemàtica des-
trucció de la natura per l’ànim de lucre. 
ELF no té líders ni militància formal, sense

portaveus ni estructura. El govern dels Estats
Units ha declarat que han causat pèrdues de
centenars de milions de dòlars sense causar
cap dany a ningú. 
Earth Liberation Front ha reivindicat sabo-
tatges molt importants a diversos Estats,
accions que han posat en alerta a l’opinió
pública, ja que s’han visibilitzat operacions
de grans empreses que volien destruir
amplis territoris verges de la natura, tant a
zones litorals com muntanyoses. 
El 1998 a Vail, Colorado, un complex d'ins-
tal·lacions d'esquí es va cremar completa-
ment. Havien pretès ampliar les seves pistes
destruint uns dels últims paratges on van a
parir els linxs. L'acció va causar 12 milions de
dòlars en danys. El 2003 a les afores de San
Diego, Califòrnia, es va cremar una urbanit-
zació de luxe acabada de construïr sobre
una àrea boscosa causant danys de 50
milions de dòlars.      
Si vols escriure els presos cal tenir en comp-
te que s’ha descriure amb tinta negra en un
paper i sobre blanc i nou, i que els carcerers
les llegeixen totes.
Més info a: www.portland.indymedia.org 
I per buscar al Google (el govern tanca les
pàgines cada poc temps i s’han de canviar
l’adreça), les paraules clau són: North
American Earth Liberation Prisoners
Support Network ELF Support Page Earth
Liberation Front Animal Liberation Front
Portland Indymedia + Contra Infos 3/12/05

BARCELONA .- Kilombo: Quilombos era el nom
de les comunitats autònomes que s’organitza-
ven en la selva llatinoamericana, formades
per esclaus negres i indígenes, fugits de les
plantacions latifundistes. Els cimarrons, nom
utilitzat per a referir-se a les persones que
fugien i  significa “fletxa que busca la lliber-
tat”, tenien una vida precària, amb el constant
perill de ser descobertes, però eren lliures.
Per por d’aquesta llibertat la societat utilitza
aquesta paraula amb un sentit despectiu. 
A l’Europa de segle XXI hi ha excessiva infor -
mació. La majoria d’aquesta ve de l’estat, dels
mitjans de comunicació o de les institutions.
Aquí ens agradaria crear un espai entre tod@s
en el qual cada un@ aporti el que vulgui com-
partir, perquè puguem llegir, veure i escoltar
coneixements i opinions que siguin interes-
sants i no el que el sistema ens vol imposar. 
Ens sembla important compartir, amb qui
estigui interessada, materials (escrits, llibres,
informació) que valguin la pena i que no siguin
molt fàcils d’aconseguir (perquè són d’altres
països, perquè hi ha poques còpies, perquè no
són comercials, perquè han estat callats, per -
què són una critica profunda i no reformista.
Tenim llibres, revistes, fanzines, videos i car-
petes temàtiques per a consultar o deixar.
Estem elaborant una secció temàtica, “ciutat
i especulació”, en la qual, a part de llibres, hi

ha un arxiu de documents organitzats per
barris (retalls de diaris, investigacions, pro-
postes veïnals, etc) on es recullen les lluites
veïnals existents. Esperem que sigui útil per
a tothom que lluita contra l’especulació.
Encara que la majoria del nostre material és
en Castellà o Català, també hi ha molts
escrits en altres idiomes, procedents de
moviments en altres llocs (i diccionaris per a
ajudar a entendre’ls!) Ens agradaria ampliar
la biblio aprofundint en temes específics
com pot ser immigració, presó i sociead car-
cerària, gènere. feminisme, ecologia, lluites
en altres indrets etc. (donatius benvinguts!) 
La biblioteka és un projecte autogestionat,
en un espai okupat. Obrim: tots els dilluns
entre les 16.00 i 21.00. Préstecs: per a dur-te
llibres, normalment per a un temps màxim
de tres setmanes, vam demanar que contri-
bueixis a la biblioteka aportant un llibre que
et sembli interessant. Per a Arribar: La biblio-
teka està situada en un petit passadís darre-
re de Passeig de l’Exposició (continuació
de/c Creu dels Molers Metre L3 Poble Sec.
Per a contactar-nos: <kilombo@squat.net>
Si vols enviar-nos qualsevol cosa per correu,
la nostra adreça és: Biblioteka Kilombo,
Passeig de l’Exposició 97, 08004 Barcelona
Mira també: http://kilombo.squat.net/

Kilombo + Contra-Infos 3/1/05

LLUITES ESTUDIANTILSPERSECUCIÓ A LA DISSIDÈNCIA ALS ESTATS UNITS

TROBEN AL CALABÓS EL CADÀVER D’UN D’ELLS

6 activistes del grup ELF empresonats als
Estats Units després d’operació de l’FBI

Al Nou Espai Obert, entre Sants i Les Corts
Recorda que des del 9 de gener ja obrirem de 18 a 22h, i
que tots els dimarts a les 20h pots passar per la coordina-
dora a proposar activitats, aportar idees, fer-te sòcia, etc...

COL·LECTIUS I CONTRA-INFORMACIÓ

Biblioteca Kilombo: Un projecte de contra-informació, un espai per a
l’acte-aprenentatge i un recurs per a tod@s en accions polítiques

El tràfic d’informació contra 
el bombardeig d’informació


