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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Telefònica cobra més car la trucada per minut als presos que al carrer. Les tarifes metropolitanes, les provincials i les nacionals són 4 vegades més cares. Amb les trucades a mòbils de les companyies Movistar y Vodafone passa el mateix. 

ESTAT ESPANYOL.- La segona convocatòria de
«sentada» per una vivenda digna es va celebrar
tant a Barcelona com a Madrid el passat diu-
menge 21. Des de fa un parell de mesos, el
nombre de webs, blogs i llistes sobre la temàti-
ca ha anat augmentant, i ja hi ha convocatòries
fins a finals de juny. De moment, la propera a
Barcelona serà el diumenge 28 a les 19h a plaça
Catalunya.
Càrregues policials contundents a Madrid
La «sentada» convocada a les 17h a la Plaza del
Sol va aglutinar més d’un miler de persones,

que van decidir aixecar-se i començar una
llarga manifestació. Amb un itinerari espon-
tani, es va començar a caminar cap al Congrés,
tallant els principals carrers de Madrid. A les
portes del Congrés però, hi havia un fort dis-
positiu policial i es va decidir continuar enda-
vant, tot i que es van produir ja alguns
moments de tensió. La manifestació va durar
encara tres hores més, amb diverses batucades
i sentades enmig de les vies principals. A l’ar-
ribar al carrer Bailén, des d’on es pensava
desconvocar la manifestació, es va fer la dar-

Suspès el judici
del KORK III 

Vista pel febrer del 2007
TERRASSA/ VALLÈS OCCIDENTAL.- Dilluns 22 hi
havia convocada una concentració davant
dels jutjats de la Rambla de Terrassa per
donar suport a les 25 persones que van ser
detingudes durant el desallotjament del
Centre Social Okupat KORK III el 17 de
juny de 1999. El judici però es va suspendre
per indefensió ja que molts dels imputats
tenen advocats d’ofici i no havien tingut el
temps suficient per preparar la seva defen-
sa. El nou judici es va fixar pel mes de febrer
del próxim any.

Contra-Infos 23/05/06

BÉTERA / VALÈNCIA.- A Bétera unes 120 per-
sones es van reunir disabte dia 20 per real-
itzar, com cada any, l’inspecció ciutadana
de la base militar que l’OTAN manté en ter-
ritori espanyol. La marxa que era molt col-
orida va sortir de l’alameda i després de
recòrrer el poble es va dirigir cap al recinte
militar. A mesura que els “inspectors”

s’apropaven a la porta principal, el disposi-
tiu de seguretat va anar augmentant con-
siderablement amb policia militar de la
base i amb els GRS (antiavalots adscrits a la
base de l’OTAN) de la Guardia Civil. Es van
penjar alguns cartells a la valla, que foren
ràpidament retirats, alhora que alguns anti-
militaristes es van poder infiltrar, saltant la

valla i després de sortejar els durs placat-
ges de la guardia civil, van poder trepitjar
terreny militar. Es va aprofitar per plantar
uns quants arbres en mig d’un camp de
maniobres, abans que la guàrdia civil desal-
lotges, amb molta contundència, als partic-
ipants de l’acció. Cap d’ells va ser detingut.  

Contra-Infos 23/5/06

SERRA D´AITANA/ALACANT.- Al voltant de 60
persones van participar en la IIIª Marxa per la
Desmilitarizació de la Serra d’Aitana, convo-
cada pel grup Antimilitarista “Tortuga” i vuit
grups ecologistes i culturals de la província.
La Marxa va començar a les 11’30 des de la
porta del Safari Aitana i va anar fins a la porta
de la base militar. Després d’esmorzar, es va
decidir, en assemblea, pujar fins al cim, on es
troben protegits els equips i antenes de la

base. Durant una marxa en ascens de més de
2 hores, un grup de 30 persones va arribar fins
a dalt a pesar dels intents de la Guàrdia Civil
per evitar-ho. Al voltant de 25 guàrdies civils
van bloquejar l’accés diverses vegades per a
evitar el pas de la gent, però al final es va
poder arribar al cim i complir els objectius
previstos. Dos dels participants que ja en el
cim, van penetrar a l’interior del recinte, van
ser detinguts i van passar la nit en els cala-

bossos de la Guàrdia Civil. Els dos antimili-
taristes van sortir al dia següent després de
declarar davant el jutge, acusats d’un suposat
delicte o falta de desobediència. La Marxa
denuncia l’existència d’una base militar en el
cim de la muntanya més alta de la província, i
reivindica la recuperació de la serra d’Aitana
com patrimoni públic per a que en puguin
gaudir tots els ciutadans, lluny dels espais
militars.          Tortuga + Contra-Infos 23/5/06

BARCELONA.- El grup assegurador Winterthur a l’Estat espanyol ha llançat al mercat la primera
assegurança de la llar dirigida específicament a les vivendes desocupades i que el que
cobreix exclusivament és la protecció jurídica en cas d’okupació de la vivenda. El servei
cobreix fins a 2.000 euros en honoraris dels advocats i procuradors, els costos processals i
altres despeses de procediment. Winterthur ha justificat el llançament d’aquesta nova asse-
gurança remarcant que l’Estat espanyol se situa al capdavant de la Unió Europea en viven-
des desocupades, amb un total de 3,35 milions. L’assegurança «contra okupes» té un cost
d’entre 90 i 100 euros l’any, depenent del nombre de vivendes desocupades que el propi-
etari tingui assegurades. Podeu trucar a Wintertur i donar la vostra opinió: 902.30.30.12. 

Contra-Infos 23/5/06

DISSABTE 27 A LES 19H A PLAÇA DEL REI <M> L-4 JAUME PRIMER

Assemblea oberta contra l’especulació
DIUMENGE 28 A LES 19H A PLAÇA CATALUNYA

IIIa Trobada per una vivenda digna

Inici de la «sentada» a plaça Catalunya el passat diumenge  que va continuar en manifestació

Càrregues policials, nou detencions i una persona a
presó provisional per la vivenda digna a Madrid

Les «sentades» acaben en manifestacions i ja hi ha properes convocatòries
rera «sentada». En aquesta ocasió però, dota-
cions de la policia nacional van disoldre-la
iniciant diverses càrregues que van arribar
fins la fira de Sant Isidre, als Jardines de las
Visitillas. La confusió del saldo dels detinguts
i ferits va ser molta durant les primeres
hores. Fins dimarts 23, no es va saber que el
total de detinguts havia estat nou; vuit dels
quals van ser alliberats amb càrrecs i el novè
va entrar en presó preventiva. Els càrrecs que
la policia els imputa són els d’atemptat a l’au-
toritat i desordres públics, encara que no se
sap el perquè de l’ingrés a presó del novè
detingut. Les persones detingudes han
declarat que van ser colpejades fortament
pels antidisturbis, que els van propinar
patades i cops de puny un cop emmanillats.
Tal i com ja s’havia quedat durant la mani-
festació, la propera convocatòria serà el diu-
menge a la mateixa hora i al mateix lloc.
Manifestació a Barcelona
A plaça Catalunya, la «sentada» va començar
a les 19h. Al cap de gairebé una hora, es va
decidir començar una manifestació en direc-
ció a plaça Sant Jaume per les Rambles, per
tal de fer més visible la protesta. Els lemes
que més es van fer sentir van ser entre d’al-
tres els de: «la vivienda es un derecho, no un
privilegio», «menos gastos policiales, más
pisos sociales» i «manos arriba, esto es una
atraco». La «sentada» es va reprendre davant
l’Ajuntament i la Generalitat, on es va con-
sensuar la propera trobada: el diumenge 28 a
plaça Catalunya a la mateixa hora. Al marge
d’aquesta convocatòria, s’ha format una
assemblea de la gent que participa a les «sen-
tades»; la propera és el dissabte 27 a les set
de la tarda a la plaça del Rei.  

Contra-Infos 23/5/06

IIIªMarxa per la desmilitarizatció de la Serra d’Aitana 

Inspecció ciutadana a la base de l’OTAN a Bétera

Winterthur llança una assegurança
per «protegir-se d’okupes»

La multinacional busca la rentabilitat en el país amb més
vivendes buides de la Unió Europea



PRESOS I PRESES EN LLUITA

LLUITES LABORALS

CRIMINALITZACIÓALS MOVIMENTSSOCIALS

EL CLOT/BARCELONA.- El passat 16 de maig al
matí es va fer public l’alliberament d’una
nova vivenda al barri barcelonès del Clot. A
les 12 del matí un grup de veïns i veïnes van

entrar a visitar les noves okupes del carrer.
Està ubicada al carrer Finestrat, 23 just
davant d’un altra casa coneguda del barri la
Vila Vila Kula.              Contra-Infos 23/5/06

CIUTAT VELLA/BARCELONA .- Veïns i veïnes de Barcelona, adherint-se a la Carta de mesures con-
tra la violència immobiliària i urbanística, han okupat en les darreres setmanes tres blocs de
pisos al carrer magdalenes. Aquesta iniciativa sorgeix de les ganes de lluitar contra les pràc-
tiques de mobbing i totes les altres formes de violència immobiliària i urbanística a Ciutat
Vella com a la resta de Barcelona. Al barri hi ha un munt d’edificis on sols queden 2 o 3 veïns
i la resta de pisos estan buits. Contra-Infos 23/5/06

BARCELONA .- El passat dia 10 de maig s’havia
de celebrar el judici contra dos treballadors
acomiadats del Centre Logístic de Sant
Sadurni d’Arnoia de Mercadona, no obstant,
degut a que el Jutjat no va requerir la
presència del Fiscal com s’havia demanat
per part de l’advocat dels treballadors, es
va ajornar fins el dia 22 de maig. Aquest
judici es va celebrar finalment dilluns passat
als jutjats de Barcelona i ara s’espera la sen-
tència. 
El día 20 de Mayo la CNT es va manifestar a
tot l’Estat per a reclamar la readmissió dels
treballadors acomiadats per Mercadona. Es
van fer concentracions i accions solidaries a
Saragossa, Valencia, Huelva , Valladolid,
Ciutat Real. A Tarragona es van bloquejar
les caixes d’un establiment durant més d’un
hora. A Galiza es van concentrar a Carballo
(A Corunha), Pontevedra i Vigo. A Carballo
va haver-hi problemes amb la Guardia Civil,

que va identificar a quatre persones aleato-
riament. Recordem que els acomiadaments
van ser un dels principals motius que van
impulsar a la convocatoria d’una vaga
indefinida que dilluns va cumplir 61 dies.
Fins a la data, Mercadona no ha deixat de
mantindre treballadors foranis al centre de
treball per tal de minvar els efectes de la
vaga, motiu que ha impulsat al sindicat CNT
a mantindre en aquests darrers 2 mesos una
campanya internacional de boicot a l’em -
presa de Joan Roig. La falta de mesures de
seguretat, remuneració de la mitja hora de
descans, reconeixement de la Secció
Sindical de CNT, readmissió dels 3 trebal-
ladors acomiadats, i la fi de l’assetjament
laboral al Centre Logístic de Mercadona
són alguns dels principals motius d’aquesta
vaga. Més informació a:
http://www.cnt.es/mercacoso

CNT-AIT + Contra-Infos 23/5/06

LLEIDA.- A Lleida hi ha dos casos judicials
oberts contra membres del Centre Social
Okupat La Gàbia. D’una banda, els propi -
etaris legals del terreny on està situada La
Gàbia, l’Empresa Municipal d’Urbanisme
(EMU) manté una denúncia per la via penal,
amb l’objectiu que la Policia desallotgi la
casa i acabi així amb dos anys de vida social
i cultural. L’Ajuntament, no ha volgut
escoltar la nostra veu i ha ignorat les més de
500 signatures entregades i la vintena d’ad-
hesions d’entitats. D’altra banda, hi ha el cas
judicial obert després de la manifestació
okupa del novembre passat a Lleida. La man -
ifestació va ser pacífica, amb la realització
de pintades a seus bancàries i immobiliàries,
responsables directes de la situació precària
que vivim el jovent. Els Mossos d’Esquadra
però, no van deixar finalitzar la manifestació
i agents de paisà, fent ús de la violència, van
detenir tres joves que van estar dues nits a la
comissaria. Els càrrecs que se’ls imputen són
totalment desorbitats: danys, desordres i
atemptat a l’autoritat. Però el muntatge
policial no acaba aquí, resulta que mesos
després, a l’atestat policial s’hi inclouen a set
persones més, de manera aleatòria i sense
proves. Cap d’aquestes set persones va ser
identificada, ni detinguda, ni retinguda, en
aquella manifestació. Cap d’aquestes set

persones té antecedents. I en canvi la Policia
té les seves dades i les inclou en un cas on
no tenen perquè tenir-hi res a veure.
Aquestes persones són membres actives en
els moviments socials de la ciutat, han par-
ticipat en campanyes contra l’Ajuntament i
la seva política... En definitiva, que formen
part de la dissidència i que interessa crimi -
nalitzar-les i desgastar-les. Aquest dijous 25
de maig han citat per declarar a tres d’aque-
stes set persones als Jutjats de Lleida, en un
procés judicial que es preveu llarg i on
encara no hi ha data pel macrojudici, on seu-
ran al banc dels acusats 10 joves (els 3
detinguts i els 7 que s’han afegit després)
integrants dels moviments socials de Lleida
i solidaris amb la lluita que està duent a
terme el CSO La Gàbia. El dia abans, dime-
cres 24 de maig, aniran a declarar dos agents
dels Mossos d’Esquadra com a imputats,
arran de la denúncia que els tres detinguts
en la manifestació del novembre van inter-
posar per maltractaments. La denúncia està
avalada per documents mèdics que
demostren la violència policial, i el passat
mes de març ja van declarar tres agents, que
van tergiversar la realitat dels fets en les
seves declaracions. Més info:
http://www.suportponent.net. 

CSO La Gàbia + Contra-Infos 23/5/06

SABADELL / VALLÈS OCCIDENTAL.- Dimarts dia 23
de maig a les 12 hores del migdia hi havia
previst el desallotjament i enderrocament
de la vivenda alliberada El Palauet, situat al
c/.Blasco de Garai número 20 de Sabadell.
El Palauet és una emblemàtica vivenda allib-
erada amb 2 anys de resistència que ha patit,
l’immoble i els seus okupants, sistemàtics
atàcs provinents de la constructora Mañero
de Sabadell, amb l’agressió a una de les oku-
pants, enderrocs il·legals, llençament de
pedres i crema de la porta d’entrada amb
gent a dins. Després d’un judici en que les
encausades no van poder tenir veu (ja que

els demanaven una causió de 20.000 euros)
la justícia a seguit el seu procés i aquest
dimarts es va presentar el secretari judicial
amb 3 dotacions de la policia nacional.
Davant la kasa hi havia una cinquantena de
persones que van ser suficients per evitar el
desallotjament ja que la policia va decidir
no intervenir i va marxar. Els que també hi
eren presents i si que van intentar intervenir
van ser els operaris de la constructora
Mañero, que un cop va marxar la policia van
intentar entrar a l’immoble per la part de
darrera, però la gent concentrada els va fer
fora.          El Palauet + Contra-Infos 23/5/06

MADRID.- El diumenge 14 de maig, en el tran-
scurs de la manifestació improvisada que
va seguir a “l’asseguda” amb la qual alguns
milers de persones –principalment joves–,
van reclamar en diverses capitals de tota la
geografia espanyola el seu Dret a un
Habitatge Digne, l’escriptor madrileny
Jaume d’Urgell va escalar la façana de l’ed -
ifici de la seu dels Jutjats del Contenciós-
Administratiu, fins a arribar a el lloc on es
troben les banderes nacional i autonòmica,
procedint a arriar la bandera nacional
d’Espanya i posar en el seu lloc la senyera

de la República, vermella, groga i morada,
moment en el qual bona part dels manifes-
tants va esclatar amb una sonora ovació,
llançant vives a la República i reivindicant
el dret dels obrers de tota classe a gaudir
d’un habitatge digne a un preu raonable. El
mateix dia va ser detingut per agents de
paisà. 
En el moment de la detenció la policia li va
comunicar que es trobava detingut per un
presumpte delicte d’injúries a la Bandera.
Al dia següent va sortir en llibertat.

Contra-Infos 23/5/06

MANRESA/BAGES.- Al barri de la Font dels
capellans de Manresa, en un racó entre la
via del tren i els immensos blocs de pisos, hi
ha una masia amb un camp d’ametllers,
fruiters, d’hortes,... que sobreviu a l’avanç de
la civilització des de mitjans del 1800. En el
1990 aquesta casa va ser expropiada als
seus antics propietaris per l’ajuntafems de
Manresa per passar a formar part del patri-
moni municipal. Durant 12 anys va estar
abandonada, en aquest temps la casa es va
anar convertint en un pou de merda i de
rates i es va anar degradant. Però el 15 de
març del 2002 la masia va ser okupada per
un grup de gent que l’hi van posar el nom de
la Font. Des de llavors han passat més de
quatre anys i moltes persones que l’hi hem
anat donant vida. El passat dilluns 15 de
maig es va aprovar en el ple de l’ajuntafems,
unànimement per tots els partits, la recu-
peració de la casa i el requeriment als ocu-
pants a marxar de la casa voluntàriament

abans de vuit dies. També es va resoldre que
en cas de resistència al desallotjament es
pendran mesures disciplinàries. Ha apostat
un cop més pel seu “civisme” i “diàleg” i de
moment l’única relació amb el tripartit
d’esquerres i ecologistes de debò, ha sigut
amb la policia local i els mitjans de desin-
formació. El 27 de febrer el cap de la policia
local va identificar a una persona a la casa i
el 27 d’abril va tornar a aparèixer una
patrulla per entregar-nos una notificació
d’inici d’un tràmit administratiu per recu-
perar la casa. Aquesta notificació venia fir-
mada per l’ex-alcalde Jordi Valls. Des de que
es va prendre la decisió al ple l’única infor-
mació que tenim és una noticia publicada al
Regió7. Ara resulta que l’ajuntafems de
Manresa ha declarat que la casa està en
ruïnes, i han valorat, “democràticament”,
que volen tirar endavant el seu projecte
destruint el nostre. I tot desallotjant-nos
sense judici.                 Contra-Infos 23/5/06

CIUTAT VELLA/BARCELONA .- El passat dilluns 22
de maig de 14 a 16 h hi va haver una sentada
de mares i dones dels presos del 4 de febrer a
la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Cal recor-
dar, que el passat 4 de febrer van ser
detingudes 7 persones després dels ja

coneguts fets de Sant Pere mes Baix i dels
quals van ser empresonats 3, Rodrigo, Alex i
Juan. Acusats un d’ells d’atemptat contra l’au-
toritat i els altres dos d’intent d’homicidi a un
agent de la Guàrdia Urbana.

Contra-Infos 23/5/06

Detingut per canviar la bandera
nacional per la republicana d’un edifici

Sentada de mares i dones en suport
als presos del 4 de febrer 

Se celebra el judici contra Mercadona 
Ja duen més de 60 dies en vaga indefinida

Nova okupació a Ciutat Vella  

Ofensiva judicial a l’okupació lleidatana

BARCELONA .- La tarda de dissabte 20, unes  200
persones van participar en la manifestació
del Tomb Antirepressiu ’06. va començar a
Plaça Universitat aproximadament a les 18.00
de la tarda i es va dirigir a Plaça Catalunya on
es va llegir el Manifest i es va finalitzar amb
una acció simbòlica en protesta de les
presons i el sistema repressiu.. Durant la man -
ifestació es va transportar una gran presó de
cartró que es va cremar i destruïr al acabar.
Un gran dispositiu del Mossos d’ Escuadra va
acompanyar la marxa (amb una furgoneta
davant i diverses darrera, a més de les que

estaven aturades impedint l’ accés a altres
carrers) i en el moment en que la gent es va
concentrar a la Plaça Catalunya van rodejar a
totes les manifestants. Només recordar que
aquesta setmana el Tomb continua a Lleida: -
Dimecres, 24 als jutjats de Lleida, declaració
de 2 mossos d’esquadra. - Dijous, 25 a les 11’30
hores concentració als jutjats de Lleida. A les
19’30 hores xerrada a la biblioteca pública. -
Dissabte, 27 a les 18 hores manifestació a la
Plaça Paeria. Més info: 
www.moviments.net/tombantirepressiu. 

Contra-Infos 23/5/06

Continuen les activitats del Tomb’06

Nova vivenda alliberada al Clot

Aturat el desallotjament del Palauet
Els operaris de Mañero intenten entrar-hi un cop suspès

L’Ajuntament de Manresa vol 
desallotjar sense judici previ

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»



Continua la sequera. El mes de maig acabarà sense precipitacions, tal i com va començar. Tancant així una de les 
primaveres més seques de les darreres èpoques. Les temperatures es mantindran altes i els vents seran suaus del Sud.
A partir de dimarts, pot caure algun ruixat dispers, però en general, ambient assoleiat.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 Dissabte 27 Diumenge  28 Dilluns 29 Dimarts 30

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

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

DISSABTE 27 DE MAIG 20H C/VIOLANT D’HONGRIA , 71, 1R <M> PÇA SANTS

9è Aniversari de l’Espai Obert

DISSABTE 27 A LES 18H A LA PLAÇA PAERIA DE LLEIDA <RENFE >

Manifestació TOMB 2006

Pancarta contra la MAT rebent al president de l’Estat espanyol.

LLUITES D’ARREU

MOVIMENTS SOCIALS

27 I 28 DE MAIG AL CASAL INDEPENDENTISTA DE SANTS C/PREMIÀ, 31

Jornades contra la precarietat a Sants

REPRESSIÓ AL MOVIMENT ANARQUISTA

BARCELONA .- El 10 de maig va tenir lloc el
judici que afecta cinc joves, detinguts
després d’una concentració, el passat mes
de novembre, davant el consolat francès en
la qual es denunciava la detenció i persecu-
ció racial de centenars de persones durant
la revolta en els barris marginats de França.
Els 3 mossos d’esquadra implicats en la
detenció van declarar que la concentració
davant del consolat francès era il·legal ja
que no tenien permís per manifestar-se i
que la seva intenció era identificar la per-
sona que llegia el manifest per denunciar-
la, però un grup de persones es va dirigir

cap als Mossos de forma violenta per tal
que pogués escapar. La versió dels joves és
molt diferent, afirmen que se’ls va detenir
quan es dirigien cap a casa i que van rebre
maltractaments i amenaces per part dels
mossos d’esquadra. Els mossos van deixar
sense respiració durant uns segons a un dels
detinguts i, dins la furgoneta, els van apal-
lissar. En els parts mèdics es demostra que
tenien ferides al canell, a l’espatlla, morats,
ferides als braços i al coll. Els joves es
poden enfrontar a una multa de 500 euros
els dos primers i de 300 euros els altres tres. 

Contra-Infos 23/5/06

MATARÓ/MARESME.- El passat dijous 18 de maig, va ser citat a declarar als Jutjats de Mataró
en  Xevi Safont-Tria arran la denúncia presentada pel PP. S’acusa el militant de la CUP
(Candidatura d’unitat Popular) d’haver penjat una pancarta al balcó de la seu mataronina
del PP durant la concentració del 13 de maig del 2004, per denunciar la manipulació infor-
mativa del govern del PP després dels atemptats de Madrid de l’11-M. Les preguntes de l’a-
cusació anaven encaminades a la imputació d’un pressumpte delicte electoral. Recordem
que els fets van tenir lloc la nit de la jornada de reflexió, després que Mariano Rajoy vul-
nerés descaradament la llei electoral en una aparició a TVE on es va prsentar com “el can-
didato del PP” per intentar influir en la jornada electoral de l’endemà. En la causa també

BARCELONA.- EL judici dels anarqistes de
Febrer del 2003 (Viladecans, Besós, Almeria)
es celebrarà a l’Audiència Nacional el prop -
er 23 de juny i 10 de juliol. El Fran, el Carlos,
el Nando i el Juanma, van ser detinguts el21
de febrer del 2003 per la brigada d’informa-
ció a ordres de l’Audiència Nacional. El 25 de
febrer, tots quatre van declarar a l’
Audiencia Nacional davant del jutge

Polanco i el Juanma va sortir al carrer sense
fiança. La resta van ingressar a Soto del
Real,d’on sortiren el dia després el Fran i el
Carlos,i dues setmanes més tard el Nando
(tots ells amb fiança). Els recursos presentats
per un dels advocats,van aconseguir que
caigués el càrrec de banda armada,però es
conserva el de terrorisme. 
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GAVÀ/BAIX LLOBREGAT .- Després de set anys,
el jove gavanenc detingut realitzant una
pintada, haurà de dur un braçalet local -
itzador a partir del proper 27 de juny i
durant sis dies. Aquesta sofisticada mesura
policial va aparèixer arrel dels múltiples
casos de violència de gènere i aquesta serà
la primera ocasió en què s’utilitzarà per un
cas com aquest. Durant els sis dies que el
jove portarà el braçalet, no podrà traspas -
sar una àrea d’un quilòmetre quadrat.
Reproduïm a continuació un extret del
comunicat de l’Ateneu de Viladecans de
2005 en què explicava els fets i la sentència:
«Una nit de l’agost del 99 van ser detinguts
a Viladecans un jove aleshores menor d’e -
dat, anarquista gavanenc membre de
l’Ateneu Llibertari de Viladecans. A aquest
darrer el van agafar mentre feia una pinta-
da; els policies municipals, però, van apro-

fitar per implicar-lo en dues altres pintades
fetes molts mesos enrera, una d’elles amb
un aerosol d’un altre color, i diferents així
mateix les cal·ligrafies. L’avaluació dels
danys va fer que el que havia de ser un judi-
ci de faltes passés a penal, petició fiscal:
uns 8.000 euros i prop de quatre anys de
presó si no pagava. Després de tres ajorna-
ments, cap d’ells demanat per la defensa,
finalment, a la quarta citació, es  va celebrar
el judici a Vilanova. La condemna ha estat
“divertida”, per anomenar-la d’alguna man-
era: per “deslluïment” el jove haurà de
pagar dues indemnitzacions (uns 400 euros
en total) i portar durant sis dies una manil-
la electrònica, o potser grilló al turmell,
encara no ho sabem, que controlarà els seus
moviments.». 

Contra-Infos + Ateneu Llibertari de
Viladecans 14/1/05

GIRONA.- La concentració convocada per
l’Esquerra Independentista, la Plataforma
No a la MAT i la Plataforma Aturem la
Guerra va aplegar un centenar de persones.
Els mossos d’esquadra no deixaven passar a
ningú que no fes cara de votant del PSOE
més enllà de la rotonda de davant del palau
firal de Girona. La Plataforma No a la MAT ja
havia intentat apropar-s’hi mitja hora abans
per tal d’entregar un manifest al president
espanyol però tampoc va ser possible.
D’aquesta manera s’impedia que el Sr.
Zapatero veiés cap de les protestes que s’es-
taven duent a terme a l’exterior del recinte.
Ja siguin les pancartes en defensa del terri-
tori, les que demanaven l’autodeterminació i

independència del poble català, o aquelles
que recordaven la vergonyosa actitud del
seu govern davant l’operació estany, amb
extradicions a mort a Algèria i presos en
espera de judici arran de muntatges polítics
i policials. 
L’actitut dels mossos va ser especialment
provocadora i xulesca, no deixaven creuar
pel pas de zebra, enpentaven a la gent, van
realitzar algunes identificacions.
Finalment es va desconvocar primer la con-
centració la Plataforma No a la MAT i mitja
hora després es va desconvocar la de
l’Esquerra Independentista i la Plataforma
Aturem la Guerra de les comarques
gironines. Elsud.org + Contra-Infos 23/5/06

BARCELONA.- Divendres 19 de maig un cente-
nar de persones es van concentrar a la
Rambla de Canaletes per denunciar la
repressió impossada per l’estat mexicà con-
tra la població camperola d’Atenco, per exi-
gir l’alliberament immediat de les persones
preses i l’aturada de la violència institucional.
Els manifestants van baixar per la Rambla
amb matxets de cartró i cridant consignes
davant la sorpresa dels turistes i de la gent
que passejava. El recorregut va acabar sota el
monument de Colon on es va llegir un mani-
fest explicatiu dels fets ocorreguts a Atenco
(Mèxic). 

Comitè de Solidaritat amb la Rebel·lió
Zapatista + Contra-Infos 23/5/06

Concentració per la presència d’en
Rodríguez Zapatero a Girona  

Un jove de Viladecans acusat d’una
pintada el 1999 haurà de dur un

braçalet controlador durant sis dies

Els detinguts al consolat francès
esperen la sentència judicial 

Data del judici als Anarquistes
detinguts al Febrer del 2003  

Manifestació pels
fets d’Atenco

Judici a un jove de Mataró per penjar
una pancarta a la seu del PP

La pancarta va ser col·locada durant el 13-M del 2004

hi ha imputat en Joan Jubany, també de la
CUP de Mataró. S’intenta fer una
imputació totalment inconsistent, ja que a
la CUP no li anava ni li venia res en aquelles
eleccions, i per tant no es pretenia influir
el el vot de ningú. 

Candidatura per la Unitat Popular de
Mataró + Contra-Infos 23/5/06


