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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

L’exdelegada del govern Julia García Valdecasas es troba en estat de salut greu. S’ha de moure en cadira de rodes i assisteix diàriament a un centre hospitalari. Alhora es troba en un quadre depressiu amb múltiples comentaris desitjant la seva pròpia mort.

LA INVASIÓ MILITAR DE L’IRAQ

POBLENOU/BARCELONA .- “El 13 de gener,
l’Ajuntament de Barcelona va lliurar a la
Comissió Salvem Can Ricart una nova pro-
posta que preveu una modificació de la UA1
del Peri del Parc Central dins de l’àmbit
d’actuació del 22@. A la reunió, que es va
convocar amb caràcter urgent el mateix
divendres al matí, hi eren presents per part
de la Comissió, representants dels col·lec-
tius d’artistes, empresaris, entitats veïnals i
col·lectius de joves; i per part de
l’Ajuntament, el director de projectes urba-
nístics Oriol Clos, el gerent del 22@ i el
gerent del districte de Sant Martí. Per part
de la comissió valorem positivament tenir
una proposta concreta sobre la taula, mal-
grat que, a primer cop d’ull, deceb el seu
contingut, ja que no contempla la preserva-
ció de tots els elements patrimonials que
s’havien considerat importants. També
denunciem que en tot aquest temps s’han
perdut totes les activitats industrials que hi
havia a Can Ricart, exceptuant les artísti-
ques d’Hangar, i que el mateix dia 13 es va
tanca el bar Pacos malgrat els intents que
continués donant un servei a la gent que es
troba allà i amb perspectives de futur. Això
ens situa en un escenari irrecuperable del

que havia estat Can Ricart i del que hagués
pogut continuar sent. El gerent del 22@,
Pere Fons, observa que respecte al tema del
patrimoni hi ha la voluntat d’endegar un
procés participatiu el més ampli possible i
que, més enllà de Can Ricart, cal tenir en
compte el conjunt de fàbriques dins l’àmbit
del 22@. Les previsions de l’Ajuntament són
que, abans de Setmana  Santa, es pugui tenir
un projecte definitiu. A la Comissió es con-
sidera de vital importància que aquest pro-
jecte, entre d’altres coses i a part de conser-
var el patrimoni i el detall urbanístic que
l’envolti, hauria de determinar també els
usos que han de tenir aquests espais. En pri-
mer lloc requerirà preservar el màxim d’es-
pais i després consensuar el que allà es faci.
Comissió Salvem Can Ricart planteja que
fins ara les decisions s’han anat prenent en
reunions i assemblees periòdiques amb el
suport de més de quaranta entitats i col·lec-
tius, la majoria d’àmbit de barri però també
algunes de ciutat, amb un caràcter obert i
de participació. En aquesta línia, dimecres
18 de gener hi ha prevista una reunió a Can
Ricart, on s’explicarà el contingut de la reu-
nió amb l’Ajuntament del dia 13.  

Comissió Salvem Can Ricart 16/1/06 

El judici dels 4 del 4 queda suspès pel 9 de març
JUTJATS/BARCELONA.- El passat dijous 12 de gener a les 9:30h del matí estava previst que es rea-
litzés als jutjats de Barcelona la vista oral contra els 3 nois imputats pel llançament d’una
ampolla de benzina contra la comissaria de Sants el 4 d’octubre de 2004. També era previst
que declaressin els policies denunciats per haver provocats lesions arrel de les tortures contra
un dels imputats. Totes dues causes judicials varen ser aplaçades per malaltia d’un dels advo-
cats de la defensa. La data del judici contra els imputats serà la del proper 9 de març. Mentre
s’esperava la decisió de la suspensió als passadissos dels jutjats diversos agents de paisà varen
intimidar a amics i familiars dels imputats, segons van explicar aquests. A l’exterior de l’edifici,
una trentena de persones es concentraven en suport dels nois.                Contra-Infos 17/1/06

Es crea una plataforma a Vilanova en
defensa dels 16 detinguts al poble

VILANOVA/EL GARRAF .- Des de Vilanova s’ha creat una plataforma de suport als 16 detinguts
durant l’operació antiterrorista del passat dimarts 10 de gener. El divendres 13 es va fer una
concentració davant de l’ajuntament. Varen emetre un comunicat on denunciaven entre
d’altres coses: “El trist paper dels representants polítics, especialment els locals, que si bé
d’entrada han intentat transmetre una imatge normalitzant i conciliadora, no han aportat
res per aportar una altra visió al cas ni per defensar la dignitat afectada d’uns quants ciu-
tadans dels que representen, ni d’acostament a les famílies que es mantenen en l’angoixa.
Per tot això fem una crida a la solidaritat, i a seguir les properes accions que s’impulsaran.”   

Contra-Infos 17/1/06

Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra
desallotgen el casal okupat de Les Corts  

LES CORTS/BARCELONA.- El matí del 17 de gener al voltant de les 10:30h, uns obrers van tapiar
la porta del casal que es va okupar a Les Corts, al carrer Morales 10, entre Travessera de les
Corts i el carrer Entença. Hi hagué una gran presència de policia, però a l’interior de l’edifi-
ci no hi havia ningú i per tant no hi hagué detencions. A l’exterior s’hi va anar concentrant
gent que donava suport al projecte, així com membres de col·lectius que hi participaven,
com l’Assemblea de Joves. El local okupat de Les Corts, amb escasses dues setmanes de vida,
començava a prendre forma. Ja s’hi havien fet diverses jornades de neteja i acondiciona-
ment. Han assegurat que el projecte no s’aturarà a cops de maó.         Contra-Infos 17/1/06

BARCELONA .- El desembre del 2005 va fer 13
anys que Pedro Álvarez fou assassinat d’un
tret al cap, que li disparà un policia de paisà
adscrit a la Brigada de Seguretat Ciutadana.
L’agressor va sortir en llibertat set dies des-
prés, sota l’argument del jutge de “falta de
proves concloents”. Al llarg d’aquests anys, la
lluita en recerca de justícia dels familiars i de
la Plataforma de Suport, no  ha cessat. A
gener del 2006, en Juanjo, el pare d’en Pedro,
ha estat imputat amb diversos càrrecs de
delictes d’amenaces, injúries i d’obstrucció a
la justícia. Tot plegat com a conseqüència de
la seva lluita. En Juanjo, que serà jutjat el
proper dilluns 23 de gener als jutjats penals
de Lluís Companys, s’enfronta a penes de
presó i sancions econòmiques importants.
Des de la Plataforma de Suport i d’altres
col·lectius s’ha fet una crida sota el lema
“Solidaritat amb Juanjo Álvarez, justícia per
Pedro Álvarez” pel proper dilluns a les 11.30
al jutjat nº14 del penal de Barcelona. 

CGT + Contra-Infos 17/1/06 

CENTENARS DE VEINS I FAMILIARS ES MOBILITZEN EN SUPORT SEU. ES CONCENTREN AL PLA DE PALAU

Osama queda en llibertat i torna a casa 
BADALONA/BARCELONÈS.- L’Osama, veí de
Badalona, ha pogut retornar a casa seva, lliu-
re sense càrrecs, cinc dies després del seu
arrest sota l’aplicació de la Llei Antite-
rrorista. Va ser detingut i emmanillat la tarda
del dimecres 11 de gener, sota l’acusació de
pertànyer a una cèl·lula de terrorisme islà-
mic que reclutava suicides per immolar-se a
l’Iraq. Dijous va ser traslladat amb notable
deteriorament físic i psíquic a casa dels seus
pares a les 5 de la matinada per tal de fer-hi
un registre. No havia menjat ni begut res. Des
d’aquell moment no hi va haver cap altre
informació, incomunicació total. Diumenge
a la nit quedava en llibertat sense càrrecs.
Havia estat traslladat a Madrid, a la seu cen-
tral de la Direcció General de la Policia. Als
calabossos des d’on es practiquen els inte-
rrogatoris. El van deixar enmig del carrer i ja
està. Ell va haver d’apanyar-se per tornar a
Barcelona. Ni tan sols un bitllet per tornar.
Cap indemnització. Familiars i amics van
aconseguir informar-se del seu alliberament
per tal d’acompanyar-lo. A Barcelona s’havia
fet una concentració d’unes 300 persones
aquell mateix matí al Pla de Palau (Delegació

del Govern) per exigir el seu alliberament. A
Badalona la mobilització havia estat molt
àmplia. Les entitats on participa l’Osama es
van moure. Ningú podia creure el que li esta-

va passant. Els propers dies es farà un acte
públic de suport al noi, després d’una reunió
a l’esplai La Mussara per organitzar-ho. 

Contra-Infos 17/1/06

Desenes de persones concentrades davant la Delegació de Govern diumenge al migdia. 

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

JUANJO S’ENFRONTA A PENES D E PRESÓ I

SANCIONS ECONÒMIQUES DESORBITADES

“Solidaritat amb 
Juanjo Álvarez, justícia

per Pedro Álvarez”

13 ANYS SENSE PEDRO ÁLVAREZ

LES ENTITATS DECEBUDES PER LA POCA CONSERVACIÓ DEL RECINTE

Nova proposta per Can Ricart

SALVEM CAN RICART

EL PROCÉS DELS 4 DEL 4



DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

VALÈNCIA.- La mobilització ciutadana a La
Safor-Valldigna i La Costera contra la cons-
trucció de la línia d’alta tensió d’Iberdrola
continua endavant, com continua també la
pressió d’aquesta empresa elèctrica. Aquesta
mateixa setmana membres de les platafor-
mes PKAT, “LES DELICIES “ de Rafalguaraf,
“NAT-Barxeta”, i la Coordinadora Contra
l’Alta Tensió de la Valldigna, s’han presentat a
peu d’obra quan Iberdrola intentava il·legal-
ment reinicialitzar les obres de la línia d’alta
tensió. Per altra banda des de la Plataforma
No a l’Alta Tensió de Barxeta (NAT), han
denunciat que Prop d’una vintena de veïns i
veïnes de Barxeta han estat citats a com-
parèixer davant del Jutjat d’Instrucció núm. 3
de Xàtiva per part de la companyia elèctrica
Iberdrola, acusats per aquesta empresa de
suposades coaccions i danys. Aquests veïns, i
molts més, es van concentrar davant les
obres que l’empresa Iberdrola estava desen-
volupant en el seu terme municipal, en una
zona natural protegida, amb l’objectiu, preci-
sament, de denunciar la il·legalitat de les
seues accions davant de la guàrdia civil
(SEPRONA). L’actuació arrogant i delictiva
d’Iberdrola incomplia, entre altres, el punt
segon de la Declaració d’Impacte Ambiental
emès per la Conselleria de Medi Ambient de
la Generalitat Valenciana, governada pel
Partido Popular (còmplice seu en totes les

actuacions contra el poble de Barxeta). La
denúncia que ha fet Iberdrola contra els
veïns i veïnes de Barxeta ha estat tan arbitrà-
ria que no solament s’han denunciat perso-
nes que no havien participat en les mobilit-
zacions, fins i tot s’ha citat a comparèixer un
home que fa deu anys que és mort. Per últim
des d’aquesta plataforma ciutadana afirmen
que: “hem de denunciar, una vegada més que
Iberdrola esta actuant en contra d’una
sentència del Contenciós Administratiu que
denega l’autorització administrativa conce-
dida per la Generalitat Valenciana, per tant
ha executat les obres IL·LEGALMENT, atès
que, conseqüentment, ha quedat anul·lada la
llicència d’obres que permetia continuar l’e-
xecució de la línia. Tanmateix, ni la guàrdia
civil ni l’Administració de Justícia han actuat
contra Iberdrola per defensar la legalitat. I
això els converteix també en còmplices
d’una il·legalitat”.”Des de la Plataforma de
Barxeta Contra l’Alta Tensió NAT, donem tot
el nostre suport a aquestes persones valen-
tes que han estat denunciades per defensar
la seua salut, l’entorn viu i no degradat de
Barxeta, i animem a tothom a continuar tre-
ballant per la salut de les persones, per la
preservació del nostre territori i contra els
interessos especulatius de la mafiosa
Iberdrola i els seus còmplices”. 

L’Avanç + Contra-Infos 17/1/06

ROQUETAS DE MAR /ALMERIA.- El passat diven-
dres 13 de gener es va fer pública l’autòpsia
del cos de JM Galdeano després de morir a
la caserna de la guàrdia civil de Roquetas de
Mar el juliol del 2005 (veure CI 371 i 372). 
En l’informe s’indica que la ruptura d’estèr-
num es va produïr post-mortem en els exer-
cicis de reanimació; senyala, tantmateix, el
consum de cocaïna (ens pregutem si en el de
víctima o botxí) com a principal causa de la
mort i les condicions d’estrés a les que
pogués estar sotmès com a possibilitats
menors. 

L’acusació particular ha sol·licitat al jutjat
d’instrucció núm 1 la reconstrucció dels fets
per “acreditar las contradicciones entre las
diversas declaraciones y que no correspon-
den con la realidad de lo sucedido, que no
es más que la extralimitación, rayana en la
brutalidad, en el uso de la fuerza y un pro-
ceder negligente con resultado de muerte”.
També demanarà una autòpsia independent
per poder valorar amb tots els coneixe-
ments de causa la última, efectuada per
Instituto de Medicina Legal de Almería.

Contra Infos 17/01/06

L’HOSPITALET/BARCELONÈS.- La Xarxa contra els
Tancaments i la Precarietat expressa la seva
solidaritat amb els treballadors en vaga de Can
Serra, residència de disminuïts psíquics. És
indignant que una tasca tan delicada com la
cura de disminuïts psíquics pretengui ser duta
a terme per l’empresa que regeix aquest centre
(Gecesa) escanyant els treballadors i treballa-
dores. Quina insensibilitat! És inadmissible,
encara més, quan es tracta d’una empresa que
ha rebut aportacions especialment superiors,
aquest any, de la Generalitat. Fins i tot no es
pot acceptar que aquestes coses passin en un

centre de la Generalitat, indegudament cedit a
l’administració d’una empresa privada. Què en
podíem esperar? La XCT exigeix a Gecesa un
canvi immediat d’actitud, que faci innecessària
la vaga dels treballadors i treballadores, i al
mateix temps exigeix al Departament de
Benestar i Família (o bé al departament de qui
depengués l’afer) la seva ràpida intervenció per
tal de promoure una solució justa, que faci
innecessària una situació traumàtica, no sols
per al bé dels treballadors i treballadores sinó
sobretot per als residents i residentes. Xarxa 

contra Tancaments i Precarietat 17/1/06

Agressió nazi a l’Ateneu de Joves de Calafell 
CALAFELL/EL GARRAF.- “Cap a les 2:45h de la nit del dissabte 15, un grup d’una quinzena de

nazis d’El Vendrell van entrar a l’Ateneu de Joves de Calafell. Només hi quedaven tres nois
que van ser agredits per uns quants, mentre els altres destrossaven la planta baixa de
l’Ateneu. Per sort, dos cotxes amb gent de l’Ateneu arribaven quan ells feia escassos 5 minuts
que havien entrat i els van fer fugir. D’aquí a poc temps realitzarem una manifestació anti-
feixista i us convidem a participar-hi. Quan la convoquem us avisarem. Al Penedès i sobre-
tot al Camp de Tarragona s’estan incrementant greument la quantitat de conflictes amb l’ex-
trema dreta i tots hem d’estar units contra el feixisme i participar a qualsevol convocatòria
de qualsevol col·lectiu pròxim en territori.”     Assemblea de Joves de Calafell-Cunit 17/1/06

PAÏSOS CATALANS.- “Una dotzena de joves es
van emancipar la nit del 16 de gener a la
Plaça Sant Jaume de Barcelona a la mateixa
hora que a Vilassar de Mar plantaven tendes
a la Plaça de l’església i que també ho feient
davant els cinemes Imperial de Sabadell.
Dimecres es farà l’emancipació de València
(suspesa dilluns pel mal temps) i dissabte a
Girona. Les accions responen a unes jorna-
des descentralitzades que van començar
dissabte amb l’emancipació a Alacant.
Dilluns, agafaven el relleu les assemblees del
Barcelonès, Baix Maresme, Vallès Occidental
i el Bages. Aquesta darrera comarca va dur a
terme una acció a Manresa on es va denun-
ciar la impossiblitat dels joves d’emancipar-
se i el desorbitat creixement dels preus de
l’habitatge a la ciutat. A Vilassar de Mar,
desenes de joves es van instal·lar a la Plaça
de l’Església, prop de l’ajuntament, amb ten-
des de campanya i van desplegar pancartes.
Cal recordar que el Maresme és una comar-
ca que està patint l’especulació d’una mane-
ra salvatge. El Masnou, Vilassar de Mar i de
Dalt, i molts altres municipis són exemple
d’Ajuntaments que han venut tot el sòl
públic i que han urbanitzat camps per fer
possible la construcció de complexos resi-

dencials despersonalitzats que tant amena-
cen ja la l’equilibri del territori i els serveis
en altres pobles i viles del país.
Emancipació a Barcelona
La Plaça Sant Jaume va ser l’escollida per
l’Assemblea del Barcelonès per emancipar-
se. L’elecció de la plaça no és casual sinó que
es volia evidenciar que, Ajuntament de
Barcelona per un costat, i Generalitat del
Principat per l’altre, són els principals culpa-
bles polítics de l’especulació a Barcelona i
arreu del país. Si el primer trimestre de l’any
2005 el preu mig del metre2 a Barcelona era
de 4.142 euros (pot arribar als 8.000) i tenim
en compte que ha pujat un 17% aproximada-
ment, no cal que cridem experts per veure
que les administracions no estan duent a
terme polítiques per facilitar que la famosa
bombolla immobiliària s’aturi. A Sabadell
també van acampar al davant dels cinemes
Imperial. El Vallès és una de les comarques
on la pressió metropolitana i el desborda-
ment de Barcelobna s’ha fet més evident.
Collserora és un dels exemples més evidents
d’aquesta pressió, que està amenacada per
projectes de túnels i urbanitzacions clòni-
ques. Mira també: http://www.politics-
immobiliaria.com”                 Maulets 17/1/06

LA TESIS POLICIAL DE “TOT ÉS GRAPO” ARRIBA TAMBÉ AL TERRITORI FRANCÈS

Sentència d’anys de presó pels 9 militants
del SRI, PCE (r) o GRAPO jutjats a París
PARÍS/FRANÇA .- El tribunal francés ha emés el veredicte contra els 9 militants del SRI, PCE(r)
o GRAPO jutjats durant els passats mesos de novembre i desembre de 2005 a París. Les
sentències oscil·len entre els 18 mesos de condemna fins als 7 anys de presó. El grup Socors
Roig Internacional va emetre un comunicat de valoració el passat 13 de gener, part del qual
reproduïm a continuació: “(...) En la seva sentència, el tribunal ha donat validesa a la tesi de
“Tot és GRAPO” elaborada per la guàrdia civil espanyola i el seu servidor Garzón, ja que ha
condemnat a penes de 7 i 6 anys a mlitants autodecarats de l’organització armada GRAPO,
alhora i sense ruboritzar-se que condemna a penes d’entre 5 i 4 anys a militants de l’orga-
nització política comunista PCE (r) i a penes de 2 anys a militants solidaris i internacionalis-
tes de l’SRI. Tot el material segrestat (ordinadors, impresores, llibres, diners, etc...) no serà
retornat. (...) Això és el que anomenen Estat de dret? El 12 de gener, a l’Audiència nacional
de Madrid ha continuat el judici-farsa contra altres militants de les AFAPP, SRI, PCE(r) i
GRAPO. (...) Per això mateix i més que mai, exigim l’amnistia per a aquests i aquestes lluita-
dors i lluitadores de la causa popular.”                                     SRI + Contra-Infos 17/1/06 

Iberdrola continua pressionant 
el veïnat de Simat i Barxeta 

LLUITES LABORALS

Comunicat de la XCT sobre 
el conflicte de Can Serra

LLUITES CONTRA L’ESPECULACIÓ

MAULETS PRESENTA LA SEVA CAMPANYA CONTRA L’ESPECULACIÓ

Desenes de joves s’han emancipat als
carrers de pobles i ciutats aquesta nit

Una desena de joves acampades durant la nit del 17 de gener a la plaça de Sant Jaume. 

IMPUNITAT AL CAS ROQUETAS

EL PROCÉS CONTRA GRAPO

L’AUTÒPSIA ATRIBUEIX AL CONSUM DE COCAÏNA LA MORT DE JM GALDEANO

Impunitat per als guàrdies civils 
de Roquetas de Mar responsables 
d’una mort el juliol del 2005

ATACS FEIXISTES



Setmana plenament anticiclònica. Entrarà un front del nordoest el dimecres al matí, que després deixarà pas a vents de
mestral. Els cels s’aclariran i les temperatures aniran pujant dia rere dia durant les hores diurnes. A les nits les tempera-
tures seran fredes, especialment a l’interior amb boires persistents. Tornaran els núvols a la costa el proper dimarts. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22 Dilluns 23 Dimarts 24

DIJOUS 19 DE GENER A LES 20H A L’ATENEU SANTBOIÀ, FFGG SANT BOI

Assemblea aturem màquines Pla Caufec
ELS DIJOUS DE 10 A 14 I 16 A 20H AL CARRER REINA AMÀLIA 11 BIS, BCN

Nova ubicació de l’Oficina d’Okupació

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

DES DEL DIMARTS 10 DE GENER. RECORDA, CANVI DE LLOC DE REPARTIMENT. 
EL 17 DE GENER 20H AL CARRER VIOLANT D’HONGRIA 71, <M> BADAL

DISSABTE 21 DE GENER A LES 12H A L’ESTACIÓ DE RENFE DE GIRONA

Concentració suport advocat agredit 

Al Nou Espai Obert, entre Sants i Les Corts
Recorda que des del 9 de gener ja s’obre 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...

DEL 20 AL 22 DE GENER A L’ATENEU LLIBERTARI BESÒS, RAMBLA PRIM 74

Jornades Grietas de Resisténcia 

27 I 28 DE GENER A GRAMANET DEL BESÒS, <M> SANTA COLOMA L1

Sisenes Jornades Antifeixistes

DILLUNS 23 DE GENER 11:30H AL JUTJAT PENAL 14, PG. LLUIS COMPANYS

Suport al pare de Pedro Àlvarez 

DISSABTE 21 DE GENER 10H A L’ESTACIÓ RENFE DE MATARÓ

Bicicletada contra l’especulació 

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

tel: 93.530.68.76 
mail de contacte:

«zitzania@sindominio.net»

Reflexions contra els
brots de xenofòbia a
Sant Boi de Llobregat
SANT BOI/BAIX LLOBREGAT .- En les últimes set-
manes, al barri de Marianao, a Sant Boi, s’ha
organitzat una plataforma de ciutadans que
reivindiquen que no es doni permís a la ins-
tal·lació d’una mesquita. La Plataforma con-
tra el Racisme i la Xenofòbia ens ha fet arri-
bar un text que han distribuït pel barri del
que en reproduïm una part: «... Estem assis-
tint a l’Estat espanyol a discussions sobre el
paper de l’església catòlica: el seu finança-
ment per part de l’Estat, la laïcitat en l’edu-
cació, el paper d’una cadena de ràdio catòli-
ca, l’àmbit de la religió en lo públic...la
diferència d’actitud a l’hora de respectar les
decisions d’una església i no permetre el lliu-
re exercici d’un altra només pot respondre a
una opció ideològica: el racisme i la xenofò-
bia... O tots els cultes religiosos tenen els
mateixos drets a desenvolupar-se amb total
llibertat, o no ho té cap. O tots els ciutadans
tenim els mateixos drets, o no els tenim cap.
O tots lluitem contra la xenofòbia i el racis-
me, o sinó, tots ho som. Ens resulta sorpre-
nent que existeixin persones que només
vegin fantasmes on únicament existeixen els
mateixos desitjos que teníem: andalusos,
extremenys, gallecs, etc., quan vam arribar a
aquestes terres als anys 60 i 70, (els nostres
centres culturals), que seguim conservant,
per sort, sense que això suposi cap proble-
ma de convivència... Convidem als veïns i
veïnes que pensin amb calma per a poder
elaborar un criteri propi, i a les institucions a
que siguin coherents amb els seus discursos
i no es deixin dur per la por de perdre vots....
A Sant Boi existeixen altres mesquites i mai
hi ha hagut problemes.... O tots som lliures o
no ho serem ningú, quan el meu veí perd la
llibertat, la perdo jo.» 

Plataforma contra el Racisme i la
Xenofòbia + Contra-Infos 17/1/06
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L’Exèrcit espanyol dispara
i mata a dues persones 

PUERTO PRÍNCIPE /HAITÍ.- La frontera entre la
República Dominicana i Haití va ser escenari
de violentes protestes dijous passat dia 12
després de la mort de 25 haitians que inten-
taven entrar, dimarts, il·legalment en un
camió. El nombre d’immigrants haitians
il·legals morts va augmentar el dijous a 25
persones, després que un supervivent morís
a l’hospital de Santiago, on es trobava inter-
nat. La policia dominicana diu que les vícti-
mes es van asfixiar el dimarts dia 10, a la part
del darrere d’una furgoneta, i els seus cossos
van ser llançats a la cuneta des del vehicle
en moviment. Les protestes van començar
quan les autoritats dominicanes van tractar
de repatriar els cadàvers. 
Una multitud de persones es va concentrar a
la frontera per a exigir una investigació pel
succeït quan els soldats espanyols, que
segons el govern de Zapatero estan a Haití
fent les funcions pròpies d’una ONG, van
obrir foc contra la gent concentrada.
L’oficina d’informació de la Missió de
Nacions Unides per a l’Estabilització d’Haití
(Minustah) va afirmar que els cascos blaus
espanyols en territori haitià «es van veure
obligats» a «sufocar una violenta protesta a
la frontera amb la República Dominicana»,
amb el resultat de dos haitians morts. El
govern espanyol va negar aquesta versió
dels incidents i va indicar que va ser un agent
d’immigració haitià l’autor dels trets que van
acabar amb la vida d’una de les víctimes.    
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Jornada de rehabilitació de la masia de
Can Oliveres a Esplugues de Llobregat

NO AL PLA CAUFEC

ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT .- “El dissabte 14 de
gener, la Plataforma Popular contra el Pla
Caufec va convocar una jornada per a la reha-
bilitació de la casa d’en Pep, Can Oliveres. Va
venir molta gent a visitar i donar un cop de
mà per arreglar la deteriorada masia, amb sos-
tres enfonsats, portes, escales, finestres i
habitacions destrossades, sense aigua ni llum.
De les 3 plantes de la masia, només dues habi-
tacions, el pati i una nau exterior poden ser
utilitzades pel Pep. La feina va consistir en
apuntalar sostres, tapar forats, netejar espais,
treure runes i escombraries... Entre Fecsa,
Sacresa, Acs i l’ajuntament d’Esplugues s’està
jugant amb el futur d’en Pep i els seus gossos,
que ja ha resistit dos intents de desnonament
provisional i ara esperen la sentència de l’au-
diència provincial que pot deixar de banda els
150 anys que la seva família és masovera de la

masia, per centrar-se en qui és el propietari.
En Pep mai ha volgut ser el propietari, només
vol un lloc on viure que es podria haver resolt
de sobres amb la quantitat de diners que
mouen aquests montres capitalistes. Ara la
portaveu de l’ajuntament d’Esplugues, Pilar
Diaz, diu que la Plataforma Popular contra el
Pla caufec s’aprofita d’en Pep i no vol que es
resolgui la seva situació. Quant li paguen per
dir aquestes coses? Qui? No se li cau la cara
de vergonya? Volem el mateix que en Pep, una
casa on viure fins la seva mort, però mentre
cap administració ni propietari fa res per solu-
cionar un conflicte relativament fàcil, rehabi-
litem la masia de can oliveres i dignifiquem la
vida quotidiana d’en Pep. Ni desnonaments ni
pla Caufec, volem una casa per a en Pep!”

Plataforma Popular contra el Pla Caufec 
+ Contra-Infos 17/1/06

Imatge que presenta una de les habitacions de Can Oliveras. Han començat a rehabilitar-ho.

El Congrés Nacional de Batasuna prohibit 
MADRID .- Aquest dimarts va tenir lloc a l’Audiència Nacional una ‘vistilla’ (així l’anomenen tèc-
nicament) per a resoldre una doble qüestió: en primer lloc, si la suspensió d’activitats de
Batasuna decretada per Garzón, ja caducada, pot prorrogar-se; i, en conseqüència, si pot cele-
brar un Congrés Nacional aquesta organització política, recolzada per tots els partits polítics
bascos menys el PP i el PSOE, per a aquest proper dissabte. El jutge de la Audiència Nacional
Fernando Grande-Marlaska va decidir suspendre les activitats de Batasuna durant dos anys,
així com “totes les organitzacions que la succeeixin”, i va prohibir l’acte convocat per al pró-
xim dissabte a Barakaldo. El jutge també ha decretat la clausura dels seus locals i establiments
i de la seva pàgina web. Arnaldo Otegi ha assegurat que “per sobre del que decideixin els tri-
bunals espanyols d’excepció, la ferma voluntat de Batasuna i dels seus militants és celebrar el
seu Congrés perquè, entre altres coses, és un acte de responsabilitat política”. 
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LA LLUITA DEL POBLE BASC


