
CONTRA-INFOS
Número 416 Setmana del 14 al 20 de juny de 2006

Butl let í  Setmanal  de Contra-Informació

REPRESSIÓ AL MOVIMENT ANARQUISTACONTRA L’HEGEMONIA DEL COTXEOKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

Les presons de l’Estat no havien tingut mai  tanta població reclusa. Les estadístiques d’Institucions Penitenciàries revelen que al 2006  les presons s’estan incrementant a una mitja diaria de 17’2 interns

MATARÓ /MARESME.- Aquest dilluns 12 de
Juny a les 6 de la matinada, un exèrcit
d’homes freds van entrar a les vivendes i al
centre social okupat que hi havia a la illa de
Can Cruzate que estava afectada pel PEMU
6 (pla especial de millora urbanística) un
plà molt polèmic per l’alt valor històric que
conté aquesta illa. En un dels immobles hi
havia dues persones dormint que es van
tancar a la casa quan van adonar-se de l’ar-
ribada d’un munt de furgones d’antidistur-
bis dels Mossos d’Esquadra. un cop els anti -
avalots van aconseguir entrar els van treure
endegant cops de porra i patades als ocu-
pants mentre estaven assegudes al terra de
l’habitació. Desprès de permetre treure
algunes pertinences personals van procedir
al tancament dels tres immobles mentre
gent es concentrava a la zona de la plaça
gran mostrant el seu rebuig a l’acciò repres-
siva. El CSOA La Drogueria i les dues viven-
des, Cal Motxo i Can Txepes, han sigut
desallotjades desprès de 4 anys d’okupacio
on s´han desenvolupat diferents projectes
autònoms de contraposició i crítica al sis-
tema capitalista i a les institucions polí -
tiques que el sostenen. El CSOA La
Drogueria tenia obert un procés civil on hi
havia una ordre de desnonament per el dia
26 de maig, la qual no es va arribar a fer
efectiva per falta d’efectius policials, per
això el dia 7 de juny la jutgessa va decretar
una ordre de desnonament amb data ober-
ta que finalment es va fer efectiva ahir a les
6:00 de matí. Pel que fa al desallotjament
de les dues vivendes, Oscarina Inmaculada
Naranjo del jutjat nº 1 va dictar l’ordre judi -
cial que feia referència al desallotjament
cautelar de kal Motxo. Aquesta ordre però
no havia estat comunicada a l’advocat dels
okupants impedint que es pogués exercir el

dret a defensa interposant un recurs dintre
dels tres dies de termini. Per cal Txepes no
hi havia cap tipus d’ordre que permetés
l’entrada als mossos. A més s’ha de tenir en
compte que la setmana passada un dels
joves havia prestat declaració als jutjats i
que en aquella vista l’advocat dels propi -
etaris no havia demanat cap actuació conc-
reta a la jutgessa. El cas d’aquesta casa que-
dava pendent de fixar una data pel judici.
Al vespre es van concentrar unes 150 per-
sones davant de l’ajuntament on amb pan-
cartes i crits es rebutjava l’actuació policial
i del consistori, i poc desprès s´ha anat en
manifestació cap al CSO Drogueria. Cal
destacar l’actuació policial per la tarda a
l’estació de mataró on identificaven i
fotografiaven tota la gent que semblava
arribava per participar a la concentració de
protesta. Un jove va ser detingut i portat a
comisaria per no portar el DNI. Desprès
d’haver sigut retingut per una bona estona,
i amb la manifestació dirigint-se cap a
comissaria per demanar la llibertat del jove
la policia s´ha ofert a deixar-lo sortir en
cas de que es deixès fotografiar, a lo que ha
accedit al cap d’una estona, ja cansat d’es-
perar que es confirmes les seves dades. 
Amb aquest desallotjament el dret a l’habi -
tatge ens és negat quan se’ns desallotja de
casa nostra, il·legalment i amb nocturnitat.
El dret d’associació ens és negat quan
l’Ajuntament opta per desallotjar i destruir
el projecte associatiu que hem desenvolu-
pat durant els últims quatre anys a la
Drogueria. El dret a la llibertat d’expressió
ens és negat, quan l’Ajuntament envia a la
policia local a que arrenqui els cartells de
les diverses activitats que realitzem, just
després que nosaltres els haguem penjat.

CSO Drogueria + Contra-Infos 12/6/06 Els participants de la marxa al seu pas pel passeig de Colon

Desallotjament del CSOA La Drogueria 
i dues vivendes més a Mataró

BARCELONA.- Dissabte 10 de juny hi havia con-
vocades manifestacions ciclonudistes a
varies ciutats del món. A Barcelona es van
juntar per pedalar uns 80 ciclistes. L’acció
coincidia amb el primer Congrés Catalá de
la Bici, on l´Ajuntament va aprofitar per
possar-se medalles mentre la seva política
ciclista és fluixa i plena de pures intencions.
Quan els polítics no solucionen les nostres
necessitats, nosaltres sortim al carrer. Com a
ciclistes patim la llei imposada pels cotxes
que acaparen una part molt important de
l´espai públic i actuen amb prepotència.
Fums, atropellaments, velocitat

perillosa...ens trobem despullats davant del
tránsit. Per denunciar aquesta greu situació
vam recórrer el centre de la ciutat despul-
lats (quasi tots) despertant una gran
expectació per on passavem, la majoria en
forma d´aplaudiments tot i que encara exis-
teixen comentaris ‘garrulos’. La pedalada va
anar del centre cap al passeig marítim per
acabar a la platja. Un policia municipal infor-
mava a un transeunt que no podien actuar
perque el nudisme a la ciutat ja no és con-
templat com a exhibisionisme si no hi ha
voluntat ‘provocativa. 
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Marxa ciclonudista a Barcelona

BARCELONA.-El jutjat d’instrucció nº18 ha
comunicat l’ordre de processament per als
detinguts el 4 de febrer al carrer Sant Pere
Més Baix, això significa el final de la instruc-
ció del cas i la impossibilitat de realitzar cap
acció judicial per a continuar exigint la llib-
ertat de Rodrigo, Alex i Juan fins que es cele-
bri el judici.
Els tres nois es troben desde fa 4 mesos en
presó preventiva acusats d’haver agredit a
un guardia urbà. Fins a ahir els càrrecs als
quals s’enfrontaven eren d’homicidi en
temptativa per a Rodrigo i Alex (amb penes
de 5 a 10 anys) i atemptat a l’autoritat per a
Juan (amb penes de 4 a 6 anys). La jutgessa
Carmen Martínez García ha canviat a última
hora els càrrecs per lesions i atemptat a l’au-
toritat podent arribar fins a penes de 18 anys
de presó. De res ha servit l’informe pericial
realitzat per metges forenses que asseguren
que és impossible realitzar una lesió de tal
gravetat amb una pedra de petites dimen-
sions i a la distància que es trobaven. La
mateixa jutgessa ha rebutjat tots els testi-
monis presentats per la defensa tant presen-
cials com no presencials arribant a ame-
naçar amb processar als presencials si insis-
teixen a atestar. Tampoc han estat accep-
tades les declaracions de l’Alcalde de
Barcelona que donava una primera versió

dels fets (un llançament d’un test des del
Teatre okupat AnakoPenya) més d’acord amb
la teoria dels forenses.
S’ha vulnerat el respecte a la presumpció
d’innocència, negant de nou l’ordre de
processament, el dret a la llibertat condi-
cional a pesar de la falta de proves en la seva
contra, les poques que van poder existir van
ser eliminades per la BCNeta sota la super-
visió de la Guàrdia Urbana en un clar exem-
ple d’obstrucció a la justícia. Per a la resta de
detinguts no han canviat els càrrecs,
enfrontant-se als detinguts de dintre del
teatre a 4 anys, i els dos nois detinguts a
l’Hospital del Mar a penes de 4 i 6 anys
(recordem que van ser detinguts per trobar-
se a l’hospital després d’haver sofert un
accident amb bicicleta al parc de la
Ciutadella). La propera setmana està pre-
vista una roda de premsa per a denunciar la
situació d’indefensió judicial que sofrixen
els presos, les tortures a les quals van ser
sotmesos i el clar muntatge politic-policial
al que han estat exposats com caps de turc.
Ademés, el divendres 16 de juny, si no hi ha
canvis, es realitzarà pel matí una convo-
catòria davant dels jutjats en suport als pre-
sos, els quals aniran a signar l’ordre de
processament.

Contra Infos 13/6/06

El jutjat tanca la instrucció del procès
judicial contra dels detinguts del 4F

BARCELONA.- Després del canvi de local al
barri de Sants l’Espai Obert presenta la nova
web que podeu visitar a http://www.sindo-
minio.net/espaiobert. Aquest es un pro-
jecte on col·lectius i individualitats es
doten, ara fa 9 anys, d’una infrastructura que

els hi permet treballar en diferents àmbits
de transformació social i que intenta
respondre a les nostres necessitats actuals
de comunicació, reunió, accions socials
artistiques, entre d’altres. 
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Nova web de l’Espai Obert

LA CONVOCATÒRIA QUE ERA A NIVELL MUNDIAL VA TENIR MOLTA ACOLLIDA



ELS FETS D’ATENCO

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓProp d’un miler de persones es 
manifesten en defensa de Can Vies

Barcelona.- Dissabte 10 de juny cap a les
19:00h va començar la manifestació convo-
cada per Can Vies per exigir l’aturada de la
demanda que TMB ha interposat contra
aquest centre social okupat que porta més
de 9 anys realitzant activitats al barri. Abans
de sortir de la plaça, els Bastoners de Sants
van ballar a ritme de gralla i membres de
Castellers de Sants van fer un pilar desple-
gant una banderola que exigia l’aturada del
procés de desallotjament. La manifestació
va tenir un clar caràcter revinindicatiu i en
contra de la política urbanística de les
adminstracions, va transcòrrer de forma
molt animada ja que amb uns megàfons es
convidava els manifestants a cridar. Durant
el recorregut es van realitzar un parell d’atu-
rades per desplegar pancartes. La de Creu
Coberta amb Sant Roc demanava “Aturem la
demanda, Can Vies és del barri” i a la plaça
d’Espanya, es van deplegar dues macro pan-

cartes amb els lemes: “+ Centres Socials, -
Centres Com€rcials”, “Can Vies es queda” a
una de les grues del futur Centre Comercial
Les Arenes. A banda d’aquesta manifestació
s’està fent una important campanya de visi-
bilització al carrer, amb l’edició d’un miler de
cartells, més de 10.000 adhesius, i centenars
de banderoles que s’han penjat als balcons
de molts edificis del barri. Més de cinc-
centes persones han signat i enviat faxos a
Joan Clos, Alcalde de Barcelona, a Imma
Moraleda, Regidora del Districte de Sants-
Montjuïc, a Xavier Casas, president de
Transports Metropolitans de Barcelona, i a
Jordi Hereu, President de la Comissió de
Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona. En alguns moments s’ha arribat a
saturar les línees de fax d’aquests organ-
ismes, que han optat per desconnectar els
aparells.          
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En la manifestació van participar diferents col·lectius del barri i de la resta de la ciutat

Perill de desallotjament de 
La Krispa i els Tòxics

CORNELLÀ DE LLOBREGAT/B AIX LLOBREGAT.- Ja el
passat 12 de maig es va produir el desallotja-
ment de l’habitatge els Dalton que estava
okupat des 21 de febrer de 2004. Ara estan
en perill dos Centres Socials Okupats: CSOA
La Kispa i el CSO Tòxics.
La Krispa, que aquest més ha fet els sis anys
d’okupació, té el judici pel civil el proper 8
de juny. A més, el jutjat ja ha anunciat el
desallotjament el 12 de juliol, tot i que
encara no s’ha fet el judici. Per la seva banda,
el Tòxics, okupat el 4 de desembre de 2004,
té el judici pel civil el 13 de juny. Cal afegir
que l’espai que ocupa el Tòxics està sotmès
al pla urbanístic traçat per l’ajuntament que,

de ben segur, s’escudarà en els “quatre” pisos
de protecció oficial projectats per justificar
la seva posició d’animador dels interessos
especulatius, inversament proporcionals als
interessos dels cornellanencs i cornellanen-
ques.
Sembla, doncs, que en el transcurs del final
de 2006 es pot produir el desallotjament de
dos centres socials a la ciutat. Les conse-
qüències de la repressió al moviment per
l’okupació tindrà la conseqüència de la pèr-
dua d’espais necessaris per a l’autoorgan-
ització i l’autogestió a Cornellà. 
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ROQUETES/9 BARRIS .- El dissabte 10 de juny,
celebrant el 6 mesos d’okupació del taller
d’autoreparació de bicis i altres ingenis es va
okupar un solar per tal de realitzar el pro-
jectes d’horts urbans al barri. El solar està
situat a Joaquim Valls 139. De moment s’es-
tan realitzant tasques de neteja per tal de
poder començar a treballar la terra. Portava
més de 15 anys abandonat i no té cap ús
previst. Els propietaris i alhora veins recol-
cen el projecte. 

L@s Bicios@s + Contrainfos 13/6/06

Okupen un solar per
fer un hort

SABADELL/VALLÈS OCCIDENTA l.- El passat diss-
abte 10 de juny es va inaugurar el CSA
Calamarsa, a Sabadell. Situat al carrer
Convent, davant la plaça dels Maquis.
Calamarsa és propietat d´una promotora
immobiliària coneguda perquè plantejà,
tirar a terra els edificis abandonats de
l´interior de l´illa convent-vilarrúbies i fer
pisos. Projecte especulador que malgrat
tenir el suport inicial de l´Ajuntament i
amb la indiferència de l´Associació de
Veïns, s´ha retirat per la oposició veïnal. 
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Inauguren el CSA
Calamarsa 

BARCELONA.- Diumenge a la tarda, i amb una
asistència de públic semblant a la setmana
anterior, unes 200 persones, es va celebrar la
5ena sentada per una vivenda digna a plaça
de Catalunya. Hi va participar gent de totes
les edats i procedències, deixant palès que
el problema afecta a un sector molt ampli
de la població i que la convocatòria no
queda restringida, com alguns mitjans prete-
nen, als joves que busquen el seu primer pis.
Es van pintar pancartes i des d’un tenderol
improvisat es repartiren totxos a 6.000€.
Cap a les 8 del vespre i fent molt soroll, es
va marxar cap a plaça de St. Jaume. Allà es va
desplegar la pancarta “Habitatge digne i per
a Tothom” i va començar un gran picnic que
volia recuperar l’espai públic per la reivindi-
cació però també per la festa. Mentrestant
algú llegia megàfon en mà un recull de titu-
lars recents de premsa relacionats amb
l’habitatge i l’especulació i part de la “Carta
de mesures contra la violència immobiliària”.
També es va repartir informació entre els
presents i els curiosos, alhora que els càntics
i crits animaven l’ambient. En acabar va
quedar convocada per la setmana següent

una nova sentada al mateix lloc.
Manifestació estatal
Ja més d’un fa un mes que va començar a cir-
cular per la xarxa el rumor anònim que feia
una crida a prendre l’espai públic per exigir
un habitatges digne. Avui la mobilització es
manté encara viva i prepara una gran mani-
festació estatal pel proper 2 de juliol. Com
expliquen des del Taller contra la Violència
Urbanística: “perquè l’habitatge és un dret
fonamental i no una mercaderia. Perquè
estem farts de pagar més del 50 % de la nos-
tra renda per tenir un lloc un viure. Perquè
no pararem d’utilitzar l’espai públic per
expressar-nos, exigir, manifestar-nos per
moltes ordenances cíviques que intentin
imposar-nos. Prenguem el carrer per exigir
un habitatge digne per a tothom”.
Podeu consultar:
http://www.viviendadigna.org/?foros/vie
wtopic.php?t=3044&p=&start=
http://www.bcnviu.org
http://www.sindominio.net/violenciaur-
banistica/?q=node/4
www.antigona.org
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Continuen les sentades per una
vivenda digna

DONOSTI.- Un munt de gent va omplir el pas-
sat dissabte 9 de juny el boulevar de
Donosti fent una crida a aturar el TAV, ja que
l´inici a Euskal Herria de les obres d´aquest
tren s´acosten. Sota un fort sol i seguits per
varies furonetes de l´ertzaintza els manifes-
tants van despenjar pancartes a un banc i a
la seu del govern basc, i precedits amb una
pancarta amb el lema “Hay miles de
razones. Paremos el TAV”. La manifestació va
contar amb la presencia de diversos colec-
tius i grups socials, una batucada i un grup
de gent del Valle di Susa d´Italia on estan
lluitant contra el TAV que vol atravessar
aquells territoris.
Desde la asamblea contra el TAV també
feien una crida a participar a l´acampada
que es fara del 21 al 30 de juliol a Urbina
(aprop de Legutianio). info: 695715510
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Manifestació 
contra el TAV 

a Donosti
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Burgos.- Arranz Acinas, empresa que volia construir un parking al barri de Gamonal a Burgos
(veure C.I. nº374) ha retirat, parcialment, els càrrecs que havia presentat contra alguns dels
veins que van ser detinguts per la seva oposició al projecte. Arranz Acinas ha renunciat a
exercir l’acusació particular, però no a rebre els 75.000 euros en concepte d’indemnització
que li exigiria a l’Ajuntament de la ciutat, però en el cas que existís alguna condemna firme
contra els encausats, aquests diners els haurien de pagar ells. L’empresa que ja ha cobrat els
180.000 euros per l’assegurança (els veins van aconseguir que el parking no es construís) no
en té prou i encara vol més diners. Les mobilitzacions continuaran fins que la retirada total
de la demanda sigui efectiva.                                              Contra-Infos + La Haine 13/6/06

Retiren els càrrecs contra els veïns de Gamonal

Atenco/Mèxic.- Dimecres passat de matinada va morir Alexis Benhumea, brutalment ferit
per la policia mexicana en els fets ocorreguts a Atenco el passat 4 de maig. Alexis va ser
ferit al cap per un projectil de gassos lacrimógens que li va ocasionar una fractura crane-
oencefàlica. El jove va estar més de 11 hores sense atenció médica adequada ja que la poli-
cia federal preventiva mexicana no va permetre l’entrada d’ambulàncies. Recordem que és
la segona víctima mortal per aquests fets que encara no han estat aclarits pel govern de
Mèxic.                                                                                                    Contra-Infos 13/6/06

Un altre mort pels fets d’Atenco



Lleugera pujada de les temperatures durant aquesta setmana amb ambient assolellat. Les temperatures seran fresques
de nit.  S’aproparan més núvols a finals de la setmana .

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 Dissabte 2 Diumenge  3 Dilluns 4 Dimarts 5

TOTSELS DIJOUS DE 16 A20H, C/REINA AMÀLIA11 BIS, BCN

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

16  DE JUNY 9:30HJUTJATSDE LLUISCOMPANYSMETROARC DE TRIOMF

CONCENTRACIÓSOLIDARIAAMB ELS DETINGUTS4-F
DISSABTE17 JUNY AL MATÍ AL FORAT DE LAVERGONYA

TROBADA FUTBOLÍSTICA CONTRAEL NEOLIBERALISME

DEL 12 AL 18 DE JUNYATENEULLIBERTARI DEL BESOS, RAMBLAPRIM76

2a Mostra del Llibre Anarquista

16 DE JUNY20:00 H. PL. BENETI MOIXÍ (DARRERACOTXERES)  M. PL SANTS

SEGON ACTE DE LA CULTURA LLIURE

REPRESSIÓ POLICIAL

BARCELONA.- Segons informen varis testimo-
nis presencials, dissabte a la nit una unitat
d’antiavalots dels mossos d’esquadra va
efectuar diverses càrregues i almenys 3
detencions a l’andana de la línia groga de
l’estació d’Urquinaona. No es coneixen,
però, els motius de la intervenció i les infor-
macions són confuses ja que les persones
presents van quedar molt impactades.
Sembla que els mossos van ser cridats pels
guàrdies de seguretat arran d’un suposat
incident amb algun viatger. La policia va car-

regar indiscriminadament contra les person-
es que en aquells moments ocupaven l’an-
dana, entre elles alguns nens petits. Els més
malparats van ser uns nois amb estètica
punki amb els qui es van ensanyar especial -
ment. L’actuació va ser molt agressiva i la
gent que estava a l’andana va quedar molt
impressionada i espantada. Diumenge a la
nit encara no s’havia pogut saber res sobre
les tres persones detingudes.
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GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL . - El proper 20 de
juny, la gossera de Granollers tancara les
seves portes per fer unes obres de “millora”.
Amb aquest tancament, suposa la rescició

del contracte per a totes les persones que
allà treballen, i el futur dels animals que hi
han es ben incert, molt posiblement seran
sacrificats.                Contra-Infos 13/6/06

LLEIDA.- Prop de mig centenar de joves van
participar el passat 10 de juny a un cercav-
ila per demanar la retirada de la simbologia
franquista dels carrers del Barri de
l’Escorxador de Lleida.
Enmig d’un ambient festiu els joves van
retirar plaques del Ministerio de la
Vivienda franquista de diferents habitatges
i l’Assemblea de Joves de Lleida va anunciar
que les farà arribar a l’Ajuntament de Lleida
com a mostra de rebuig a l’actitud passiva i
a voltes bel·ligerant de la Paeria vers l’ex-
istència d’aquests símbols i vers les accions

i actes que s’han fet demanant la seva reti-
rada.
Finalment els joves van realitzar una acció
de protesta davant el Monòlit als caiguts
“Por Dios y por España” de la plaça
Cervantes i van exigir la seva desaparició
alhora que van demanar a l’Ajuntament de
Lleida que en el seu lloc s’homenatgi a les
persones de la ciutat vinculades a la lluita
per la democràcia, la justícia social i la llib-
ertat. 
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ATENES/GRECIA.- Mes de 20.000 estudiants,
profesors i treballadors van sortir als carrers
d’Atenes, contra la reforma educativa el pas-
sat 8 de juny. La manifestació va ser reprim-
ida brutalment per les forces armades.
Els estudiants grecs están en lluita desde fa
5 setmanes a causa de la intenció del gobern
de promoure una reforma educativa que
anula els drets adquirits mitjançant les
lluites del passat.
A les 3:30 de la tarda, els i les manifestants
van arribar davant del ministeri d’educació i

quan es van intentar apropar a l’edifici, van
rebre una pluja de gassos lagrimogens.
Desde aquest moment, van començar els
enfrontaments. Mes de 100 personas van ser
ferides, i 42 persones detingudes.
A les deu de la nit la majoria dels detinguts
ja habien estat posats en llibertat.
Per la tarda hi va haber un altre manifestació
a Salónica amb la participació de mes de
10.000 estudiants.
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BARCELONA.- Una delegació de la Campanya
‘Repsol 2006 Contrajunta de Afectad@s’ va
entregar, divendres passat, la “Carta al Sr.
Brufau” en les oficines de Repsol YPF a
Barcelona. La persona que els va rebre, el
Sr.Gregorio Moreno Fernández, cap
Regional dels Serveis Generals es va com-
prometre a entregar la carta al President de
la empresa, Antoni Brufau. La carta recull
una demanda formal per a que integrants de
comunitats indígenes afectades per les
activitats de Repsol YPF a diferents paisos
d’América Llatina, intervinguin en la Junta
d’Accionistes de la companyia el proper 16

de juny a Madrid. L’objectiu és informar als
propietaris (accionistes) de Repsol YPF
sobre els greus impactes socials, ambientals
i culturals generats per l’empresa en terri-
toris indígenes i zones protegides, perque
finalment asumeixin les seves responsabili-
tats. També cal recordar que dijous passat es
va conèixer la ratificació judicial de que els
dos executius de Repsol YPF Julio Gavito i
Pedro Sánchez acusats d’un presumpte con-
traband de petroli, no podran abandonar el
pais. 
Més info:repsolmata.info
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Càrregues i detencions 
a l’andana d’Urquinaona

Brutal repressió d’una manifestació 
d’estudiants a Grècia

ANTIFEIXISME

50 personeses manifesten per la reti-
rada de la simbologia feixista a Lleida

FRANJA DE GAZA /PALESTINA.- Almenys 13 per-
sones palestines van morir i vàries van resul-
tar ferides, la majoria d’ells transeünts i
infermers palestins, dos d’ells nens, han
mort a conseqüència de dos atacs aeris real-
itzats per la força aèria israeliana en la Franja
de

Gaza. Diverses persones han resultat ferides,
segons fonts sanitàries. Aquests atacs es
donen després de les amenaces del govern
israelià amb un assassinat selectiu al primer
ministre de l’Autoritat Nacional Palestina
(ANP), Ismail Haniye.

www.palestinalibre.org 13/6/06.

LLUITES D’ARREU

13 persones són assassinades a la Franja
de Gaza arrel de dos atacs aeris

ALLIBERAMENT ANIMAL

Tancament de la gossera de Granollers

POSA’T ENCONTACTEAMBNOSALTRES AL MAILZITZANIA@SINDOMINIO.NET

Per ajuts econòmics a Contra-Infos

CAMPANYA REPSOL MATA

Afectats per Repsol exigeixen 
intervenir a la junta d’accionistes 

BARCELONA.- Dimarts 13 de juny a les 10 del
matí, es va fer una acció a la Borsa de
Barcelona per reivindicar les injustícies que
comet REPSOL YPF arreu del món a l’hora
d’explotar, distribuir i vendre el petroli i el
gas. En l’acció erem una vintena de persones
amb pancartes i s’ha empaperat la borsa
amb la presència mínima de la policia, ja que
la premsa estava present. Amb aquesta
acció, volem assenyalar amb el dit als
accionistes ja que comprar accions de
Repsol pot matar. Amb els seus diners
col·laboren amb les enfermetats (malform
acions, càncers, enfermetats a la pell, als
pulmons...) de les persones que viuen al
costat dels llocs d’explotació, amb les morts
accidentals (com per exemple de dos
pescadors de bolivia que es van escendre un
cigarro al costat d’una tuberia que treia gas
de forma il·legal), amb els vessaments de

petroli que contaminen les aigües, la terra i
l’aire i un llarg etcètera. Aquesta acció s’em-
marca dins de la Campanya Internacional
ContraJunta d’Afectats Ripsol 2006, on hem
convidat a dos afectats indígenes, un
mapuche d’Argentina i un guaraní de Bolivia,
que estan explicant els seus casos per tot
l’Estat. I tots ens trobarem a Madrid el 17 de
juny, per anar a les portes d’on es celebrarà
la Junta d’Accionistes i per cridar ben fort
que Repsol Mata. 

www.repsolmata.info 13/6/06

Acció davant la Borsa de Barcelona per
reivindicar les injustícies de Repsol

Manifestants portant un taüd contra repsol


