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CRIMINALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Durant tres setmanes, als jutjats de menors, s’han dut a terme les sessions del judici per la mort del bergadí Josep Maria Isanta on han declarat un centenar de persones. A partir d’ara començaran els processos per les responsabilitats institucionals.

TERRASSA/ VALLÈ OCCIDENTAL.-En plena fira mod -
ernista a la ciutat de Terrassa un grup de
solidàries van desfilar pel centre de la ciutat
disfressades d’obreres de l’època i repartint
octavetes per convocar a la manifestació de
la tarda. Alhora revifàven una mica la història
dient: “abans s’empresonava als obrers per
reivindicar un sou digne i el dret al vot, ara ens
volen empresonar per reivindicar el dret a la
vivenda digna i espais socials”. La mani-
festació, convocada a les 6 de la tarda davant
l’Ajuntament, aplegà prop de 150 persones
darrera una pancarta de capçalera on hi deia
“Ni judici ni presó. Absolució 32 okupes”.

Durant la manifestació es van encartellar les
immobiliàries, evidenciant el preu desorbitat
del metre quadrat i l’expoli de les hipoteques.
També es van fer murals exigint l’absolució
dels 32 i es van penjar pancartes: a la Rambla,
a Jutjats i a la Plça.Vapor Ventalló. La mani-
festació va acabar davant el CSO La Imprenta,
on es va llegir un comunicat per després con-
vidar a una festa per recollir diners per les
despeses de la campanya. Continuant amb la
campanya recordem que hi han fulles per rec-
ollir signatures, així com un model de fax que
es podem trobar  a: barcelona.indymedia.org. 
La propera setmana, del 22 a 26 del mes de

maig del 2006, el jutjat penal nº 2 de Terrassa
vol celebrar un judici contra els 32 joves que
van ser detinguts durant el desallotjament
del centre social okupat KORK III el 17 de juny
de 1999. Okupat el setembre del 98, era un
edifici situat al c/Puignovell i portava més de
20 anys abandonat. Durant els nou mesos
d’okupació es va rehabilitar i se li va donar
vida realitzant nombroses activitats i servint
de punt de trobada per persones i col·lectius.
Ara porta 7 anys sent un solar ple de pols,
brutícia i males herbes. 
Solidaris detinguts/des dels i les 32 del kork 

+ Contra-Infos 16/5/06

BARCELONA.- Durant el matí del passat
dimarts dia 9, tres persones van ser
detingudes per separat, quan sortien de
casa seva al barri de l’Eixample.
Posteriorment, els mossos d’esquadra van
detenir una quarta persona a les 11 de la nit
al barri de Sants. Al llarg de les primeres
hores, es va produir molta confusió: en un
primer moment es parlava de la imputació
d’un delicte de danys, però a la tarda se’ls
sumava un altre d’amenaces i un tercer de
possessió de material per a la fabricació
d’explosius. Cap a les 11 de la nit, un
desplegament del cos policial va entrar i
registrar les cases de les persones
detingudes, tant al carrer Alcolea com al
carrer Rosselló. L’endemà, la majoria de
mitjans de comunicació oficials publicaven

que s’havien trobat explosius durant el reg-
istre, augmentant la magnitud dels fets, tot
i no constatar-se judicialment en cap
moment. Dimecres dia 10, l’Assemblea de
Suport als detinguts i els familiars van
saber que els quatre nois passarien a dis-
posició judicial l’endemà.
Concentració als jutjats
A partir de les 11 del matí, una cinquantena
de persones es va concentrar davant els
jutjats al Passeig Lluís Companys a l’espera
de saber quelcom dels detinguts. A les
portes de l’edifici hi havia un desplegament
de vàries furgones i la policia realitzava una
filmació de la concentració des de dins.
Fins a migdia no es va conèixer que les qua-
tre persones havien estat traslladades a jut-
jats a quarts de deu del matí. Finalment i

després de passar a disposició judicial, els
quatre nois van sortir en llibertat amb càr-
recs a mitja tarda després de més de dos
dies detinguts. Els delictes que se’ls
imputen són de danys i amenaces per a un
d’ells i; danys, amenaces i tinença de mate-
rial per a la fabricació d’explosius als altres
tres. Les proves que van utilitzar els mossos
d’esquadra per imputar-los van resultar
massa fràgils davant del jutge com per
provocar l’ingrés a presó preventiva. Cal
remarcar que durant la declaració es va
conèixer que els mossos d’esquadra no
havien trobat res durant els registres als
domicilis de les quatre persones.  Per més
informació: http://presosalacalle.tk.
Assemblea Suport Detinguts 
+ Contra-Infos 16/5/06

PAÏSOS CATALANS.- Dissabte 13 de maig, una
jornada d’accions descentralitzades va ser
el tret de sortida de la segona edició del
Tomb antirepressiu.  El TOMB és una ini-
ciativa que pretén visualitzar les
dinàmiques repressives, denunciar les
pràctiques policials i els efectes perversos
i planificats de la repressió per afeblir les
lluites socials. Alhora busca amplificar la
solidaritat, acostant les experiències vis-
cudes i cercant respostes unitàries a la
retallada de drets i llibertats, la impunitat,
l’enduriment penal i l’obsessió per la
seguretat que caracteritzen les polítiques
actual. És amb aquesta voluntat que, sota
el  paraigües comú del TOMB, podem tro-
bar grups de suport a presos, persones
afectades i col•lectius que treballen en
casos de persecució política. 
La jornada d’accions
Lleida es va despertar amb 6 de les seves
emblemàtiques estàtues amb una bossa de
plàstic al cap i una pancarta on és podia
llegir: “Prou Tortures, absolució jove de
Torà”. 
Terrassa va aplegar unes 500 persones en
una manifestació per la despenalització de
l’okupació i per aturar el judici contra 32
persones, detingudes l’any 99 en el desal-
lotjament del Centre Social Okupat KORK.
Les peticions fiscals per a cadascuna de les
persones processades superen els 5 anys
de presó. 
Vilanova va ser l’escenari d’una altra mani-
festació, que sota el lema “No al

Guantànamo Global” denunciava la
situació de les persones detingudes en
l’Operació Xacal, el passat mes de gener.
En l’esmentada operació 18 vilanovins van
ser detinguts sota l’acusació de formar
part d’una xarxa de terrorisme islamista, 14
dels quals continuen empresonats, sense
cap acusació concreta contra ells. Un
plafó publicitari de la Ronda Litoral, a
l’alçada del barri de Bellvitge de
l’Hospitalet de Llobregat, va ser encartel-
lat amb un cartell gegant que denunciava
la repressió i convocava a les diferents
mobilitzacions que tindran lloc en el marc
del Tomb antirepressiu. Una pancarta pen-
jada a la meridiana en solidaritat con los
presos del 4 febrer. Una pancarta similar va
ser penjada al mateix lloc fa dues set-
manes
La Plataforma Aturem la Guerra de Girona
va organitzar un sopar-concert gratuït al
Parc Central de la ciutat, per demanar la
llibertat dels empresonats en de
l’Operació Estany (més coneguts per
“Comando Dixan”). El concert, titulat  “Ni a
l’Iraq ni a Banyoles hi havia armes
químiques”.
15 dies tombant la repressió
El TOMB 2006, que s’engegà el dissabte i
es clausurarà amb una manifestació el
proper 27 de maig a Lleida.
Al llarg de dues setmanes es realitzaran
xerrades, accions i manifestacions amb
diferents lemes i reivindicacions, però
deixant clar que la solidaritat és la princi-

Una jornada d’accions descentralitzades va ser el tret 
de sortida de la segona edició del Tomb antirepressiu

pal arma dels moviments socials. S’ha
creat una web i s’han editat 5000 exem -
plars d’una publicació que recull diferents
casos a més d’articles d’opinió i anàlisi
sobre la repressió. Pots trobar més infor-
mació i el calendari d’actes del Tomb’06 a:
www.moviments.net/tombantirepressiu

Contra-Infos 16/5/06

Ninot d’un mosso cremat a la plaça Sant
Jaume en  una manifestació del Tomb’05

Dissabte 20 -Pça Universitat 17h (BCN) 
Dissabte 27 -Pça Paeria 16h (Lleida)

Manifestació
TOMB’06 

Quatre anarquistes detinguts durant dos dies 
i alliberats després del descrèdit policial

Els mossos intenten imputar-los delictes d’amenaces, possessió i fabricació d’explosius

E L MACRO -JUDICI C O M E N Ç A R À E L PROPER DILLUNS 22 ALS JUTJATS D E TERRASSA

Jornada de suport a les 32 encausades pel KORK III

REPRESSIÓ AL MOVIMENT ANARQUISTA



ESTAT ESPANYOL.- Aquest passat 11 de maig hi
havia convocada a nivell europeu una jorna-
da de vaga per lluitar contra els plans de pri-
vatització de l’ensenyament. Estudiants
d’instituts i universitats de tota europa pro -
testaven contra els projectes europeus per
l’ensenyament (PISA per l’ensenyament
mitjà i Bolonya per l’universitat) ja que en
comptes de formar persones crítiques i
aportar coneixements i cultura, el que fan es
crear ma d’obra barata i especialitzada en
funció del mercat i al servei de les empreses.
Aquests plans es concretitzen a l’estat
espanyol sota la LOE per als col.legis i insti-
tus i la LOU per les universitats. A la
Universitat de Barcelona (UB) el dimecres
dia 10 es va fer una xerrada informativa amb
sopar popular i tancada durant tota la nit. A
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
es van fer xerrades informatives i sobre la
situació dels detinguts en l’última mobilitza -
ció (17-N). Es va fer un menjar popular (espa -
guetis a la bolonyesa) i un cercavila. Pel dia
11 hi havia convocada una concentració
davant del Departament d’Universitats,

Recerca i Societat de la Informació (DURSI).
4000 estudiants a Madrid
A Madrid l’Assamblea Contra la
Mercantilizació de la Educació (ACME) con-
vocava la jornada de vaga  amb una manifes-
tació que va sortir desde la glorieta de
Atocha en un ambient lúdic i combatiu, amb
un número important d’estudiants de
secundària. Unes 4000 persones es van ajun-
tar finalment a la marxa que va aprofitar per
a realitzar un homenatge als advocats labo -
ristes assassinats per pistolers feixistes
durant la transició.
Mobilitzacions a Granada
Uns 400 estudiants es van sumar a la convo-
catoria del Foro Social Universitari, per con-
centrar-se al rectorat de la universitat i exi-
gir el posicionament del rector. Finalment
els estudiants van ocupar el rectorat i van
exigir ser rebuts pel rector que estava donat
una conferència. Després d’un hora de nego-
ciacions només es va aconseguir que el rec-
tor estudiés els documents que li van entre-
gar però ja va a nunciar que no els signaria.

PMDUP + Contra-Infos 16/5/06

Un nou Gaztetxe al
Casc Antic de Bilbo
BILBO .- Dissabte 13 de maig es va okupar un
local al Casc Antic de Bilbo. Durant les
últimes setmanes s’ha realitzat per part de
la Gazte Asamblada del barri un proces sen-
sibilització i socialització del projecte de la
necesitat d’un local autogestionat per els
joves i moviments socials del barri. Un grup
de persones de la Gazte Asamblada diss-
abte a les 10 del matí va entrar en un edifici
de la Plaza Unamuno. Després d’anys sense
Gaztetxe al barri el somni està més aprop.
Durant tot el dia es va fer una crida a grups
i veïns a participar de les diferents activitats
previstes per defensar i celebrar el nou
local.

Gazte Asamblada + Contra-Infos 16/5/06

Barri de Sants.- L’empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona ha engegat un
procés per la via civil per tal de recuperar la propietat legal del CSA Can Vies, i poder així
enderrocar-lo. Aquesta demanda fa temps que estava previst que fos presentada, i ja s’havia
engegat la maquinària per tal de donar-hi resposta. L’immediatesa de les obres del TAV, i el
cobriment de les vies amb la construcció del “Calaix de la Vergonya” havien posat en alerta
al CSA, que ja preparava accions per tal de fer-hi front. Així doncs, des del Centre Social s’ha
fet una crida a “participar massivament de l’aniversari”, ja que els beneficis que s’hi obtinguin
serviran per finançar la campanya per la retirada de la demanda i contra el desallotjament.
També s’ha fet una crida a estar en alerta i pendents de les properes convocatòries, i a
difondre a tots els àmbits l’amenaça de desallotjament que pesa sobre un projecte polític i
social únic al barri. Mira també:http://www.barrisants.org.               CSA Can Vies 16/5/06

Desallotjament
sense avís previ a

Vilanova i la Geltrú

VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.- Dijous 11 de
maig, la policia nacional de Vilanova i la
Geltrú va desallotjar sense notificació
prèvia la Uait Jaus, del carrer Sant Joan,
que portava un any i mig okupada. Dies
abans havien identificat a una de les oku-
pants citant-la a comparèixer a judici el
proper dia 24 acusada d’usurpació. La poli-
cia va entrar a la kasa quan no hi havia
ningú, per tant sense mostrar cap ordre de
desallotjament, i es van endur un gos cap a
la gossera i van incautar un ordinador
portàtil i alguns papers i pòsters de la part
de baix, on hi havia l’Ateneu Llibertari
‘Lluna Negra’. Mentres tapiaven la porta
amb totes les nostres coses dins, des de
fora s’ho miraven satisfets la filla de la
propietària de la kasa, que portava més de
deu anys abandonada, i l’especulador de la
immobiliària de torn. A Vilanova han
desallotjat ja la Gertrudis, la Marabunta, el
CSO Can Marbre, el Keo i la Uait Jaus. Les
ciutadanes hem guanyat a canvi un solar,
un bloc d’apartaments a preus inasse-
quibles, vàries cases tapiades i el dret a
una vivenda digna trepitjat. 

Assamblea Uait Jaus 
+ Contra-Infos 16/5/06

TARRAGONA .- Una cinquantena de persones i
una delegació boliviana formada per dirigents
de l´Assemblea del Poble Guaraní rodejaren
caminant la Petroquímica de Repsol denun-
ciant els impactes locals (emissions de NOx,
COV´s i dioxines que han augmentat
l´incidència del càncer en un 130%), com dels
impactes arreu del món. La mesura pretenia
trencar el silenci mediàtic que aplica Repsol
als mitjans a través de la publicitat, tant al
camp de Tarragona com als llunyans pous
petrolers. Fabián Cayo, Capitán Grande del
Territori Itika Guasu (Bolivia), afectat directa-
ment pel Campo Margarita (una de les

reserves més grans del continent), va denun -
ciar que “en deu anys, Repsol ha deteriorant
les condicions de vida del poble guaraní. El
soroll, la pols, la contaminació d´aigües i
l´entrada de treballados a les nostres comu -
nitats, ens fan la vida més difícil”. La marxa va
sortir de Constantí, fins la Pobla de Mafumet,
però abans, es realitzà una manifestació per la
Rambla de Tarragona fins a les oficines de
Repsol en aquesta ciutat. La caminada forma
part de la campanya “Repsol 2006:
Contrajunta d´Afectats” on s´articulen
organitzacions de l´estat i altres països enfo-
cats en incidir a la Junta general d´accionistes

de Repsol-YPF, la qual ja té data confirmada:
16 de juny. Altres actes realitzats durant la
setmana han estat un seminari sobre el deute
ecològic de Repsol amb una acció teatral a la
diagonal (Barcelona, 13 maig), el desplega-
ment d´una pancarta a l´Institut d´investi-
gació de Repsol (Móstoles, 11 maig) i la pre-
sentació d´una acusació popular contra
Repsol al Tribunal Permanent dels Pobles,
realitzat a Viena entre el 10 i 12 de maig, amb
la participació de testimonis bolivians, huao-
ranis, colombians i guaranís. Aquesta setmana
s´ha iniciat una gira estatal on participen
afectats equatorians.  Repsol Mata 16/5/06

Les vagues de
Mercadona il·legals
BARCELONA .- Divendres 11 de maig la
Direcció General de Seguretat Ciutadana
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Director General, Jordi Samsó i Huerta,
va notificar a CNT que els treballadors en
vaga de Mercadona no podrien manifes-
tarse més a Barcelona sense donar cap
mena de justificació ni alternativa amb
altres itineraris, deixant la opció de cami -
nar per la vorera sense tallar la carretera. El
sindicat va denunciar que es una postura
sense precedents en los últims anys.
Tot i això s’han continuat fent les mani-
festacions planificades sense noticia de que
hagin tingut problema algún. També recor-
den que la Guardia Civil, mitjançant la
Subdelegació del Govern, provoca als tre-
balladors per que no puguin exercir les
seves marxes setmanals a Sant Sardurní
d´Anoia, on es va denunciar que aquestes
actuacions tenen com objetiu la deportació
dels vaguistes, la majoría de llatinoamèrica.
Em de tenir en compte que gairebé el 100%
dels i les treballadores d’aquesta cadena
van ser portats mitjançant el Ministeri
d’Assumptes Exteriors desde América util -
itzant un conveni de colaboració amb la
Rep.Dominicana i Ecuador, aprofitant-se de
la pobresa per aconseguir mà d’obra barata.
Els treballadors ja han expressat diferents
cops el seu temor a ser expulsats de l’Estat
doncs evidencien al govern que les person -
es immigrades “amb papers” no tenen els
drets fonamentals garantitzats.

Contra-Infos 11/5/06

VALÈNCIA .- La Universitat de València va tancar ahir unes jornades dedicades a la memoria
histórica i la Transició. L’encarregat de la clausura era l’ex ministre socialista Antoni
Asunción. Durant la intervenció d’aquest, un grup de joves va irrompre a la sala amb crits i
insults mostrant una pancarta amb la frase «Antonio Asunción carcelero y asesino». Deu
minuts després van ser desallotjats pels membres de seguretat. El motiu de la protesta esta-
va relacionat amb l’etapa d’Asunción al front d’institucions penitenciàries des de 1989 fins
1993. Els manifestants li van recriminar haver creat el régim FIES (Fichero Interno de Especial
Seguimiento) a les presons tot i que fou qüestionat per un jutge, pero Asunción va ser absolt.   

Contra-Infos 16/5/06 

VILANOVA I LA GELTRÙ/GARRAF.- El passat 6 de maig va fer un any en què agents de la policia
nacional de vilanova i la geltrú van detenir un jove,en una concentració de l’Assemblea de
Joves de Vilanova en solidaritat amb en Franki de Terrassa durant la jornada de lluita que es
convocava des de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa per aturar l’ingrés a presó d’en
Fransesc Argemí (franki) condemnat a 2 anys i 7 mesos de presó per ultratges a Espanya. Ara
després d’un any de la seva detenció i on fou interrogat per la brigada d’informació en aque-
ll dia a les dependències policials de Vilanova, el fiscal li demana 9 mesos de presó (3.240
euros de multa) per l’acusació d’ultratges a la bandera espanyola.      Contra-Infos 16/5/06

RUBÍ / VALLÈS OCCIDENTAL.- La manifestació
convocada pel comitè d’empresa, de FICO-
TRIAD SA, va reunir el dissabte 13 a 1000
persones pels carrers de Rubí.
La manifestació va transcórrer amb tota
normalitat durant tot el seu recorregut
(Avinguda de l’Estatut fins a l’Ajuntament)
i va comptar amb la presència de trebal-
ladors i treballadores de les Empreses
FICOTRIAD, dedicada a l’automoció, de
COSMOHOGAR, dedicada a la cosmètica,
EUROPROFIL, dedicada a l’alumini i
DUPONT, dedicada a les pintures i tints. Al
final de la manifestació, un treballador de
FICOTRIAD i membre del comitè d’empre-
sa, va llegir un manifest en què els trebal-
ladors volien deixar clar que defensaran
els seus llocs de treball i no deixaran que
es continuen perdent llocs de treball a
Rubí. Els treballadors de FICOTRIAD no

descarten realitzar més mobilitzacions en
els pròxims dies o les pròximes setmanes,
decisió que prendran en les assemblees de
treballadors que realitzaran durant la set-
mana pròxima. 
El motiu de la manifestació no era un altre
que la lluita en contra de la deslocal-
ització de maquinària i producció als paï-
sos de l’est (per la que tenen interposada
denúncia en el Departament de Treball i la
mediació del qual és dimecres que ve 17
d’aquest mes), el trasllat obligatori, abusiu
idiscriminatori de treballadors cap a una
altra empresa del grup, l’incompliment del
pacte de primes, i les pressions als trebal-
ladors perquè abandonin l’empresa,
indemnitzant per sota del que estableix la
llei vigent. Per més informació pots mirar:
www.cgt.es/cgtcatalunya.

Contra-Infos 16/5/06

Nou mesos de presó per un jove 
de Vilanova i la Geltrú 

Acusat d’ultratge a la bandera espanyola

Un grup de joves increpa a Antoni Asunción 
PRESOS I PRESES EN LLUITA

Mobilitzacions estudiantils contra la 
privatització de l’ensenyament europeu

ESTUDIANTS EN LLUITA

LLUITES LABORALS Demanda judicial contra el CSA Can Vies 

Un miler de persones a la manifestació
dels treballadors de l’empresa Ficotriad

Guaranís i Repsol Mata denuncien la Petroquímica de Tarragona
CAMPANYA REPSOL MATA <CONTRA-JUNTA>



VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓDEFENSA DELS ESPAIS NATURALSLLUITES D’ARREU

ALLIBERAMENTANIMAL

L’assemblea de «majaras» ha decidit: tota la setmana Sol i bon temps. La primavera està avançant a bon ritme. La calor
va pujant cada dia i els horts comencen a florir. És un bon moment; tot i que si no plou, tindrem problemes amb l’aigua
de cara l’estiu. Cal preparar doncs les basses perquè ben aviat les haurem de fer servir pel reg.

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

TOTS ELS DIJOUS DE 10 A 14 I DE 16 A 20H, C/REINA AMÀLIA 11 BIS, BCN

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

POSA’T E N CONTACTE AMB NOSALTRES AL MAIL ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics a Contra-Infos

DEL 22 AL 26 DE M AIG 10H DAVANT ELS JUTJATS DE TERRASSA- RENFE / FFCC

Concentracions suport Judici Kork III

DISSABTE 20 DE MAIG 10H ESPAI OBERT C/VIOLANT D’HONGRIA 71, 1ER.

III Assemblea «Soles No Podem»

DISSABTE 20 DE MAIG 19H PLAÇA DEL REI <M> LICEU

Assemblea oberta contra l’especulació

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

DIUMENGE 21 DE MAIG 9H ESTACIÓ AUTOBUSOS ELX

III Marxa per la desmilitarització d’Aitana

DIMECRES 17 DE MAIG 10H JUTJATS DE MENORS <M> ARC DE TRIOMF

Concentració suport judici Patum

ANGLATERRA .- Dijous passat 11 de maig, tres activistes anglesos per l’Alliberament Animal van
ser jutjats i sentenciats a 12 anys i un altra a 4 anys de presó per conspirar per cometre un
delicte, conegut a Anglaterra com “blackmail” (bàsicament amenaces). Els activistes, que
tenen entre 36 i 39 anys, havien participat en una campanya contra David Hall i els seus socis,
propietaris d’una empresa que criava cubais en una granja per després utilitzar-los en inves-
tigacions de laboratori. La campanya va començar quan l’A.L.F (Front d’Alliberament Animal)
va entrar a la granja el 1999 i va alliberar 600 cobais. També es van fer gravacions de video
en les que quedaven patents les nefastes condicions en les que els criaven. Fa uns mesos en
una entrevista en un diari suec a uns dels germans de la família Hall declarava:’estaria molt
més relaxat si pogués matar només a 20 activistes’. Finalment no va disparar a ningú i va pen-
dre la decisió correcta per acabar amb el seu problema. Va tancar la granja el passat mes de
gener.                                                                                           ALF + Contra-Infos 16/5/06

ISLÀNDIA.- Les terres altes d’Islàndia, paisat-
ges naturals de gran valor ecològic que
s’han conservat verges tot i el temps, ara es
veuen amenaçades per una sèrie de pro-
jectes dirigits per empreses multinacionals
que, amparades pel govern islandès, están
posant en marxa la construcció d’un embas-
sament que inundarà 57 km2 quadrats.
Aquesta presa hidroelèctrica, la més gran
d’Europa, generarà l’energia suficient per
posar en marxa la construcció d’una
Fundició d’alumini per a la multinacional
Alcoa, construcció que per una altra banda
va ser declarada il·legal pel tribunal Suprem
Islandès al juny de 2005, però que tot i això
continua en marxa. S’ha iniciat una campa -
nya d’informació a nivell europeu amb la
idea de difondre la informació i crear xarx -
es de solidaritat per tot el món. Per més
info: www.savingiceland.org. 
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Sentades de
protesta per una

vivenda digna
Estat Espanyol.- Diumenge  14 de maig es
van fer sentades populars a més de 60 ciu-
tats i pobles de l’estat espanyol en un intent
de la joventut per ajuntar-se i protestar
demanant el dret a una vivenda digna. La
convocatòria anònima es va fer per internet
i de forma espontánia. La convocatòria a
Barcelona va ser a la  plaça Catalunya.
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BARCELONA .- El passat 11 de Maig, coincidint
amb la IV Cimera de Caps d’Estat i de Govern
d’Amèrica Llatina i Carib i la Unió Europea a
Viena, va tenir lloc una acció per denunciar la
participació protagonista de l’Estat espanyol
i Catalunya en el model de la soja. La soja és
el principal producte agroalimentari comer-
cialitzat entre Amèrica Llatina i la Unió
Europea, per tant va tenir un lloc privilegiat a
la cimera. L’acció va consistir en el precin -
tatge i bloqueig simbòlic de l’activitat de la
planta de la multinacional Bunge al port com-
ercial de Barcelona. També es van penjar dues
pancartes sota els lemes: “La nostra carn s’al -
imenta de transgènic y pobresa” i “la vostra
soja mata” dedicat a la Multinacional de gra
Bunge. Aquesta és un dels principals actors en
aquest model (importa el 75% de la soja que
entra a l’estat) i per aquesta raó se li ha entre -
gat posteriorment al director de la planta de
Bunge la sentència del Tribunal Popular de la
Soja realitzat el passat 26 d’abril a la

Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i la
presència de 4 cossos policials diferentes tot
va transcorre amb tranquil·litat, i solament
una persona va ser identificada. Els trebal-
ladors han estat informats de l’objectiu i les
raons de l’acció, i en general han estat com-
prensius. Alguns camioners del port han
donat suport a l’acció amb les botzines.
L’acció va ser convocada per la Plataforma
Transgènics Fora amb el suport de
l’Assemblea Pagesa, Veterinaris sense
Fronteres, el Centre de Recerca i Informació
per al Consum, Xarxa Consum Solidari el
Movimiento Agrario Popular (Paraguai) i el
Grupo de Reflexión Rural (Argentina), va ser
paral·lela a les activitats planificades per
diverses organitzacions del 10 al 13 de Maig a
Viena coincidint amb la IV Cimera de Caps
d´Estat i de Govern d’Amèrica Llatina i Carib i
la Unió Europea, per avançar en les negocia-
cions de liberalització comercial. Més info a
www.aseed.net.         Transgènics Fora 11/5/06 “Posa un mercat a

la teva vida”
ESPLUGES DE LLOBREGAT/BARCELONA.- Els vene-
dors dels mercats municipals de La Plana i
Can Vidalet han expressat el seu descontent
amb la voluntat del govern local d’enderro -
car els mercats i privatitzar el seu servei.
Dins la jornada de propaganda ‘Una flor al
teu balcó’ on l’ajuntament regala cada any
flors i plantes al veïnat al costat dels mer-
cats i d’altres punts del poble, les associa-
cions de venedors han col·locat diverses
pancartes de protesta a les façanes dels
mercats. Al barri de La Plana, l’ajuntament
no ha volgut aguantar la vergonya de tenir
la paradeta repartint flors a sota de les pan-
cartes, doncs aquestes es van penjar el dia
anterior. A Can Vidalet, les pancartes s’han
posat quan la paradeta de l’ajuntament ja
estava muntada i van estar tot el dia tot i la
vergonya que van passar. 
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SANT CUGAT/ VALLÈS OCCIDENTAL.-El passat 15 de febrer l¹ADENC sol·licità formalment a l¹Agència
Catalana de l¹Aigua (ACA) la suspensió de l¹executivitat de la concessió d¹aigua per al reg del
golf de Torrebonica atenent a la manca d¹adaptació al planejament urbanístic de la dessal-
adora del Real Club de Golf El Prat (RCGP), condició imposada per la mateixa concessió de
l¹any 2001. Aquesta irregularitat fou reconeguda pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en la sentència de 27 d¹octubre de 2004 i la Generalitat obrí un expedient de protecció de la
legalitat urbanística el 28 de desembre de 2004, en el qual donava dos mesos a l¹ACA per a
regularitzar la situació il·legal. Actualment el director de l¹ACA Manel Hernández denega
aquesta suspensió emparant-se en el fet que la infracció denunciada està en vies de solució.
Desde l¹ADENC volem denunciar la permissivitat amb què l¹ACA tracta el Club de Golf del
Prat, autoritzant la construcció d¹una instal·lació privada en un recinte d¹una instal·lació públi-
ca, la qual es trobava a més fora d¹ordenació, i construint amb diner públic un col·lector des
de l¹EDAR fins al Llobregat. Denunciem també que el RCGP està abocant les aigües sense cap
autorització administrativa. Durant més d¹un any ho ha estat fent a més sense fer cap tracta-
ment desinfectant, amb la qual cosa hauria pogut originar un greu problema de salut pública,
atesos els elevats índex de presència de coliforms fecals en l¹aigua de reg, molt per damunt
dels nivells autoritzats.                                                                 ADENC + Contra-Infos 16/5/06

BARRI DE SANTS.- El divendres dia 12 a les 19,30 h, al Casinet d’Hostafrancs de Barcelona, es va
celebrar un acte informatiu i de denúncia sobre la situació a Atenco. «Què está pasant a
Mèxic?» Amb una assistència de 200 persones es va informar de la brutal repressió sobre la
comunitat de San Salvador Atenco i la “Otra Campaña en México”. 
LONDRES/ANGLATERRA.- El divendres, a primera hora del matí, activistes de diferents col·lectius
de solidaritat amb la rebel·lió Zapatista de l’UK van bloquejar l’entrada de l’ambaixada mexi-
cana a Londres en una acció de denúncia, support i solidaritat amb els fets d’Atenco. L’acció
va aconseguir tancar l’ambaixada durant tot el matí, mentre activistes s’havíen encadenat a
l’entrada i d’atres animaven l’ocasió amb una Samba Band.                    Contra-Infos 16/5/06

Clos surt escridassat
pels veïns i veïnes

de Roquetes
ROQUETES/BARCELONA .- El passat diumenge 14
de maig va ser la inauguaració dels nous
edificis del Casal de Barri Ton i Guida, el
Casal jove de Roquetes i el Casal d’avis, tots
espais autogestionats pels veïns/es del
barri. Per tal de posar-se la medalleta van
assistir la plana major del districte i de l’a -
juntament central. Un grup de veïns i veïnes
de 9 Barris van protestar i van increpar a
Joan clos, Jose Cuervo i Ferran Julian. Els
motius: l’especulació, la violència immobil-
iària, la normativa cívica i la política repres-
sora de l’ajuntament de Barcelona. Clos no
va poder dissimular, la seva cara va ser un
poema balbucejant durant el seu discurs. 
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Accions de Solidaritat amb Chiapas

12 anys de presó per tres activistes de l’ALF

Acció contra el model de la soja al Port

Irregularitats en el reg del camp de golf 

Campanya contra
un embassament
il·legal a Islàndia 


