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El passat dissabte la Coordinadora Antifascista de Madrid va retirar dos plaques del carrer dedicat al General Yagüe per restituir-les amb el seu veritable nom, carrer de San Germán. Yagüe va ser el responsable de la matança de la plaça de bous de Badajoz.

BARRI GÒTIC/BARCELONA.- Ja fa setmanes que
un col·lectiu de persones vinculades a la
lluita contra la violència immobiliària i
urbanística va començar a habitar dos edifi -
cis dels carrers Magdalenes 13-15 i Amargós
8. Tots dos edificis, així com un tercer situat
al carrer Amargós 6 són propietat de l’em -
presa Arc de Triomf, del grup d’Hotels
Catalonia, una de les cadenes hoteleres més
importants d’Espanya. Des de fa mesos està
expulsant els veïns de les finques per tal de
construir un nou hotel al centre de
Barcelona. En molts casos per tal de fer-los
fora es recorre a pressions i no es dóna una
compensació econòmica a persones amb
ingressos limitats. 
El divendres 2 de juny de 2006 cap a les 9
del matí, aquesta empresa va actuar de
forma mafiosa destrossant els pisos del
número 6 d’Amargós que es trobaven buits.
Ho va fer sense previ avís als llogaters que
encara hi viuen i sense comptar amb cap
tipus de permís d’obres. Es van produir greus
danys a l’interior de l’edifici, i per a sorpresa
dels veïns que intentaren comprobar què
succeia a l’interior, un guarda de seguretat
impedia l’accés fins i tot a familiars dels
actuals inquilins.
En adonar-se d’aquests fets alguns veïns dels
carrers Amargós i Magdalenes van decidir
trucar a la Guàrdia Urbana per a denunciar el
que estava succeint i intentar aturar les
destrosses. Després de moltes trucades una
parella d’agents va arribar amb més de dues
hores de retard. Van actuar de forma passiva i

van passar per alt les denúncies presentades.
Els habitants de Magdalenes 13-15 i Amargós
8 volen fer públics aquests fets i denunciar
un nou cas de la violència immobiliària i
urbanística que es pateix al centre de
Barcelona i a tota la ciutat per varis motius.
En primer lloc la destrucció brutal dels
pisos ha dut a la ruïna un edifici que era
perfectament habitable. En segon lloc, es
van demolir sostres i parets i es van provo-
dar danys als desaigües de l’edifici sense la
presència d’arquitectes. Aquestes actua-
cions posen en perill l’estructura de l’edifici
i constitueixen una agresió cap als veïns que
encara resideixen a la finca. En tercerlloc,
els vidres de les finestres que van caure al
carrer a causa dels cops podrien haver
lesionat els peatons que circulaven en
aquell moment. Finalment, la inacció de la
policia demostra un cop més la connivència
general de l’administració amb aquest tipus
d’actuacions. Hotels Catalonia ha estat
capaç de destrossar habitatges i posar en
perill la seguretat dels i les veïnes, per tal
d’evitar que s’exerceixi el dret constitu-
cional a l’habitatge donant un ús social als
pisos buits. Davant el succeït, els veïns del
carrer Magdalenes 13-15 i Amargós 6
segueixen afirmant que, enfront de la com-
plicitat de les administracions amb aque-
stes actuacions mafioses, és necessari
respondre de forma col.lectiva per fer efec-
tiu el dret a l’habitage.

Veïns i Veïnes de Magdalenes 13-15 i
Amargós nº8  + Contra-Infos 6/6/06

BARCELONA.- El passat diumenge 4 de juny,
unes 150 persones es van ajuntar a la plaça
de Catalunya, per reclamar una vivenda
digna. Allà, es van realitzar una serie d’activ-
itats. Es van llegir per la megafonia varis tit-
ulars de prensa de l’ultima setmana, rela-
cionats amb el tema de la vivenda i l’espec-
ulació. Després es va anar en manifestació a
la plaça Sant Jaume, allà es va desplegar una
gran pancarta. Es va fer una simulació de
precintada de la Generalitat, i es va pintar
enmig de la plaça un minipis de 30 metres
quadrats. Després es va anar fins a la Cambra
de la Propietat Urbana, i es va fer una senta-
da enmig de la Via Laietana.
Durant la sentada es van repartir octavetes
per la setmana que bé. Sentada el proper dia
11 a les 19 hores a plaça Catalunya (Porta una
cadira, taula plegable i fiambrera. )

MADRID.- A Madrid, la quarta sentada per
una vivenda digna del passat diumenge, va
aplegar a gairebé un miler de persones. A
les 19:30 es van concentrar davant de l’edi-
fici de La Comunidad de Madrid a la Puerta
del Sol, sota la atenta vigilancia d’un fort
dispositiu policial. Durant la sentada es va
tallar el transit en direcció Cibeles, mentre
estaben sentats, van ser rodejats pels
antidisturbis de la policia nacional. Mitja
hora mes tard, la gent es va començar a aix-
ecar i a moures de la Plaça del Sol. Van fer
un petit recorregut per la fira del llibre,
després es van dirigir al llac del Retiro, i
finalment part dels manifestants van baixar
a la plaça Colon, on van intentar tallar el
transit, però la policia ho va impedir.
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Quarta sentada per una vivenda digna Hotels Catalònia destrossa
il·legalment un edifici on

encara hi viuen veïns
ES TRACTA  D’U N CAS MÉS DE VIOLÈNCIA IMMOBILIÀRIA  AL  CENTRE

Acampada per denunciar 
l’especulació a la Vall Fosca

VALL FOSCA/PALLARS SOBIRÀ .- El passat cap de
setmana es va celebrar una acampada a la
Vall Fosca amb el lema:’Salvem les
Muntanyes’. Unes 200 persons es van passar
entre divendres i diumenge pel terreny d’a -
campada proper a la Pobleta de Bellveí, on
uns kilómetres més amunt de la Vall Fosca
l’empresa Fadesa està construint un gran
complex urbanístic, amb un camp de golf i
on tambés es preveuen unes pistes d’esquí
que empalmaran amb l’estació de Boi-Taüll.
Quan el 90% de les pistes d’esquí del nostre
pirineu son deficitàries i continuen obertes
gràcies a les subvencions públiques que
reben, es continuen projectan de noves ja
que és la quartada perfecta per seguir
empastifant els Pirineus de complexos de
totxana amb els reclams de boleres, camps
de golf, tavernes basques... així la taca urban-

itzadora s’escampa molt més enllà del litoral
arribant a tot el territori, fent pujar enorme-
ment els preus i convertint les zones en elit-
istes. Tot i que veïns hostils a l’acampada van
canviar els cartells indicatòris de la car-
retera, la gent va anar arribant per participar
de les xerrades i devats que hi havien organ-
itzats, així com dels dinar populars organ-
itzats per la ‘Txirivita’, banys al riu o els con-
certs de dissabte a la nit. Diumenge es va fer
un ‘tour immobiliari’ per conèixer d’aprop el
ja construit ‘Golf Resort Ski’ on es van tornar
a patir les intimidacions caciquils dels habi-
tans de la zona. A la tornada del ‘tour immo -
biliari’ alguns dels participantrs van ser
parats a la carretera pels mossos d’esquadra
que van intimidar-los i identificar-los per
unes suposades destroses al camp de golf.
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Pancarta reivindicativa durant la protesta a la plaça de Catalunya de Barcelona. 

SANT CUGAT EL VALLÉS/VALLÉS OCCIDENTAL.- El
passat divendres 2 de juny, un grup de joves
maulets va realitzar una acció de protesta
al camp de golf de Sant Cugat dins de les
accions de la seva campanya en defensa del
territori. Van accedir al camp de golf i van
llaurar la terra, van desplegar una pancarta

amb el lema “Expropiat pel Jovent”, i multi-
tud de plafons on es reivindicava la defensa
de la terra, el dret del jovent a viure digna-
ment, i altres plafons amb lemes com “la
terra per a qui la treballa”, “terreny expropi-
at” i“prou especulació”.
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Llaurat un camp de golf a 
Sant Cugat en defensa del territori

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

Per ajuts econòmics a Contra-Infos



BARBERÀ DEL VALLÉS/VALLÉS OCCIDENTAL.- El pas-
sat 23 de maig va sortir una nova publicació
local a Barberà del Vallès, L’Alternativa, un
butlletí mensual autònom i autogestionat.

L’alternativa, és un mitjà de comunicació
local autogestionat engegat des de sectors
de l’esquerra barberenca, que vol esdevenir
un instrument de confluència d’aquests sec-
tors i contribuir a la difusió d’una altra man-
era d’analitzar l’actualitat de la ciutat. Un
instrument més cap a la unitat popular que
contribueixi a la configuració d’un nou espai
polític autònom, d’esquerres, catalanista i
barberenc i que obri una alternativa per als i
les barberenques que volen una altra man-
era de fer política municipal, des de l’es-
querra i des de Barberà.

L’Alternativa 6/6/06

ATACS FEIXISTES

MASSA CRÍTICA

ELS FETS D’ATENCO

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

GRACIA/BARCELONA .- Després de dos anys
d’okupació, la setmna pasada, va arribar la
data de desallotjament per La Fera, que
serà el proper 29 de juny. Ja no queda posi-
bilitat de presentar molts recursos ni

moltes maniobres legals, així, que en prin -
cipi es conta amb mantenir aquesta data.
Estigueu atents/es a les convocatories.

KOLP La Fera de Gràcia 6/6/06

MOSTOLES/MADRID.- El passat 27 de maig, mes
de 2000 persones es van manifestar a
Mostoles en favor de l’okupació i en defen -
sa del centre social okupat La Casika. La
manifestació va recorrer els carrers de la vila
en un caire festiu i sense que es produís cap
incident. Hem de recordar que la Casika
porta 8 anys okupat.

Us podeu descarregar el video de la mani-
festació a:
http://argentina.indymedia.org/uploads/2
006/06/lp_c.s.okupado.wmv4sypxf.
Duración: 04.03 min Peso: 18.5 mb
Mira també: http://www.la-plataforma.net
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PALAMOS/BAIX EMPORDÀ.- Detinguts i posats a
disposició judicial cinc feixistes d’estetica
skin d’entre 19 i 25 anys de Palafrugell i Begur
acusats de propinar una brutal pallissa a dos
joves magrebins la matinada del passat dia 5
a Palamós. Els agredits van patir, a més de
nombrosos cops, doble fractura de mandíbu-
la un i fractura de tibia i peroné l’altre.
L’agressió va tenir lloc a l’avinguda Onze de
Setembre d’aquesta localitat de la Costa
Brava quan els dos marroquins, després de
sortir d’un local d’oci, passejaven
tranquil·lament per la zona vestint roba

esportiva del FC Barcelona. Va ser llavors
quan un grup d’unes vuit persones se’ls va
acostar per darrere i, sense més, la van
emprendre a cops amb ells alhora que els
insultaven fent referència al seu origen i a
la vestimenta que lluien. Els detinguts, que
després de comparèixer davant el jutge van
ser posats en llibertat amb càrrecs, són
Manuel H. H., Claudio Yermer V. B., Carles
S. R. i Matías Damián C. M., de Palafrugell, i
Alejandro M. R., de Begur.
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Apallisats dos nois a Palamós per feixistes

Assassinat d’un transexual a portugal
ACCIÓ DAVANT LES EMBAIXADES I CONSULATS EL PROPER 8 DE JUNY  

PORTO /PORTUGAL.- Al Febrer del 2006,
Gisberta Salce Júnior, transexual brasilenya
vivient en extrema exclusió social a la ciutat
portuguesa de Porto, va ser torturada y vio-
lada amb pals  durant un periode de tres
dies, per després ser tirada a un pou d’un
edifíci inacabat, on va acabar morint.
Un grup de 14 adolescents, entre els 12 i els
16 anys, van confesar el crim. 
Aquest crim va tenir cobertura enganyosa
per la prensa portuguesa. El poder judicial el
va minimitzar i el polític el va ignorar. 

El cas està sent conduit per la justicia com
una simple agressió. 
La Red Transgenera Europea en cooperació
amb organitzacions portugueses crida a una
acció internacional el 8 de Juny de 2006
davant les embaixades i consulats de
Portugal. 
A Barcelona el FAGC a convocat una con-
centració davant del consulat portugués
(rda st Pere, 7) el 8 de juny a les 20 hores.
Mira també: http://tgeu.net/
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Amenaça de desallotjament a La Fera

Manifestació en defensa de La Casika

Conclusions i recomanacions de la
CCIODH sobre els fets d’Atenco

MÈXIC .- La Comissió Civil Internacional
d’Observació dels Drets Humans (CCIODH)
que es va traslladar, desde dilluns 29 fins a
diumenge 4 de juny, a Mèxic per intentar
aclarir els fets ocorreguts a Atenco, va eme-
tre les seves conclusions i recomanacions,
després de parlar amb molts actors intitu-
cionals del país i de recollir les declaracions
de un bon número de persones implicades
en els fets, inclosa una carta d’alguns dels
companys encara presos, i de poder visitar
el penal de ‘Santiaguito’ i entrevistar-se amb
28 dels detinguts, tant homes com dones. La
CCIODH, segons expliquen en les seves con-
clusions: ‘considerem probat que l’operatiu
policial fou excesiu i desproporcionat amb
detencions il.legals, agresions fìsiques i
morals ... vulnerant en tot moment els drets
humans de les persones. Que l’acceptació
per part de les autoritats de que es van
cometre excesos o abusos policials no impli-
ca que l’Estat asumeixi suficienment la seva
responsabilitat. S’hauria de procesar i san-
cionar a les autoritats federals i estatals pels
fets ocorreguts. Es considera que les vul-
neracions descrites a l’informe son conse-
quència directa del problema estructural
d’impunitat que tenen, històricament i fins
el dia d’avui, els agents dels diferents cossos
de seguretat mexicans. També s’exigeix la
llibertat de les persones detingudes i encara

preses així com la revocació de les mesures
d’expulsió acordades contra les persones
extrangeres detingudes a l’operatiu policial.
S’interpela als diferents actors polítics, a la
societat civil en general i a les organitza -
cions en defensa dels drets humans tant
nacionals com internacionals a que contin-
uin controlant i supervisant l’actuació dels
poders públics mexicans (cal recordar que
Mèxic ostenta actualment la presidència del
Consell de Drets Humans de les Nacions
Unides). Es considera que existeix un con-
junt mínim de mesures de reparació dels
danys individuals i col.lectius que s’hauria
d’implementar de manera immediata.’ 
Finalment la Comissió afirma: ‘... la restau-
ració de la convivència és un procés com -
plexe que va molt més enllà de l’aclariment
de la veritat o la justicia. S’han de trobar les
causes originals del conflicte com pot ser la
pobresa, desigual accés als recursos... La
principal demanda recollida en les entre-
vistes realitzades als pobladors de la zona es
que s’atenguin de manera justa i adecuada
les reivindicacions d’atenció educativa, de
salud, de gestió d’obres públiques... per citar
alguns dels elements més coneguts. Aquest
seria sens dubte el principal element
reparador del conflicte. Més info:
cciodh.pangea.org   
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>>>L’oratge de la setmana vinent

Aquesta setmana ni posem els dies, ja que farà sol tots els dies. Un bloqueig anticiclònic total farà que es mantinguin
les altes temperatures i l’ambient assoleïat. Els vents seran del sud suaus. No hi ha perspectives de canvis ni de pluges
a mitjà termini. De dia es pot arribar fàcilment als 30 graus a les comarques del prelitoral i l’interior. 

BARCELONA .- Com cada primer divendres de
mes, la Massa crítica es trobava a plaça uni -
versitat a les 20:00 per a fer ús del carrer
amb la bici d’una manera reivindicativa, però
el divendres passat vam ser avassallats per
efectius de l’ordre que identificaren a 8

companyxs i els amenaçava de multar-los si
començàvem a circular. Davant les amen-
aces, vam decidir dissoldre’ns per trobar-nos
un pèl més tard a arc de triomf, des’d’on va
sortir la massa per a protestar pel trànsit
motoritzat. Massa Crítica 6/ 6/06

ESTAT ESPANYOL.- Justicia als carrers, això es el
que es demanda amb ferma convicció i molt
en serio, pero a la vegada amb simpatía, pas -
ant una bona estona. Els cotxes ens impos -
sen la seva llei: velocitat, prepotencia, “mals
fums” i violencia. Per això al desplaçar-nos
en bicicleta cada día per la ciutat convertim
la nostra movilitat en un acte de desobedi -
encia cotidià. Si ademés, ens manifestem en
bicicleta i despullats convertim la desobedi -
encia en una protesta exemplar.

CONVOCATÒRIES:
SARAGOSSA: Dissabte 10 de juny, sortida
de Plaça España, a les 18 horas.
BARCELONA: 10 de juny, a les 19h. Sortida
de la Plaça Universitat.
OSCA: 10 de juny 2006, sortida del callejón
Vidania, a les 12 horas.
I RUÑA: convocatoria sorpresa.
MADRID: 10 de juny 2006, sortida de
Cibeles (junt a Correus), 12 horas.
Mira també: http://www.ciclonudista.net

Coordinadora de 
Col·lectius Ciclonudistes 6/6/06

Cop repressiu contra la Massa Crítica  

3ª Manifestació Ciclonudista Mundial
DISSABTE 10 DE JUNY A LES 18 HPLAÇA DE SANTS

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA
DEL CENTRE SOCIAL CAN VIES
DIUMENGE 11 DE JUNY 12H PASSEIG DE LES OQUES, CASTELLÒ D’AMPURIES

DINAR CAMPANYA SALVEM L’EMPORDÀ
9 I 10 DE JUNY A L’EAP I A LA CASA DEL MAR

JORNADES D’ECONOMIA MUNDIAL
DISSABTE 10 DE JUNY 17 H AL CCCB

XERRADA SOBRE SITUACIÓ PALESTINA

Nova públicació a Barberà del Vallès

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL
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