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BARCELONA .- A inicis de la setmana passada,
el jutjat núm.18 comunicava als familiars i
amics dels tres joves empresonats des del 4
de febrer, el tancament de la instrucció del
procés judicial. A partir d’aquí, s’intensifi-
cava la campanya de suport, de solidaritat i
de denúncia a totes les irregularitats del
procés. Amb una roda de premsa al col.legi
de periodistes celebrada el dimecres 16,
s’explicaven les diferents convocatòries i
s’anunciava el lliurament de les signatures
que durant quatre mesos s’han estat rec-
ollint diàriament a la plaça Sant Jaume. 
Concentració davant dels jutjats
El divendres 16 de juny, Àlex, Rodrigo i
Juan van comparèixer davant les
dependències judicials del Passeig Lluís
Companys per tal d’escoltar l’auto. A fora
el carrer i durant tot el matí, unes dues-
centes persones van participar de la con-
centració de suport. Es van penjar difer-
ents pancartes, una de les quals anava de
banda a banda del passeig i en la qual es
podia llegir: «Clos va dir que va ser un test.
No sents? BCNeta va esborrar les proves.
No veus? Sis testimonis volen parlar. No
importa? Això fa pudor a Muntatge.
Llibertat presos 4F». I és que tot el procés
ha estat marcat per les contradiccions
entre les versions oficials i policials,
incloent informes forenses que descarten
que els tres joves poguessin ser els autors
materials de l’agressió que manté a un
guàrdia urbà en estat vegetatiu.

Lliurament de 6.000 signatures
La mare d’un dels imputats, Mariana
Huidobro, acompanyada per una represen-
tant del grup de suport als presos, va lliurar
a l’Ajuntament, el mateix 16 al migdia, les
més de 6.000 signatures que s’han anat rec-
ollint a plaça Sant Jaume. El comunicat que
ha estat signat exigeix explicacions a Joan
Clos sobre els canvis de versions. Alhora,
també es reivindica que Jordi Hereu, fa
quatre mesos regidor de seguretat i actual
regidor de participació, assumeixi la seva
responsabilitat per no preservar les proves
existents en el lloc dels fets, que van ser
esborrades per operaris de BCN Neta pro-
tegits per policies municipals. 
Inici d’una vaga de fam indefinida
Tal i com el grup de suport havia anunciat en
les diferents convocatòries, el dilluns 19 a
les 12h del migdia, Àlex, Juan, Rodrigo i la
seva mare van començar una vaga de fam
indefinida. El punt d’inici el van marcar un
centenar de persones convocades al migdia
a plaça Sant Jaume. Els tres joves i la mare, al
tancament d’aquesta edició, ja duien més de
30 hores sense ingerir aliments. Els motius
de la vaga són el respecte al dret a la pre-
sumpció d’innocència i l’exigència de la llib-
ertat. Mariana segueix la vaga des de fora, a
la Casa de la Solidaritat, on s’ha convocat
una roda de premsa dimecres 21 al migdia.
Més informació a: www.karcelona.revolt.org. 

Grup de Suport Presos 4F 
+ Contra-Infos 20/6/06

S ANTS.- L’antiga sala de festes Bahía(també
Rainbow), amb una història que es remonta
als anys cinquanta i que havia acollit can-
tants i artistes com la Mari Sempere o el
Moncho, es va convertir després d’estar 10
anys tancada, en el nou Espai Alliberat per
la Cultura. Divendres 16 de juny a les 21,00h
una troupe guiada per una xaranga i les
vedets de la cultura lliure, va obrir un nou
espai okupat al c. Olzinelles 31 del barri de
Sants. Les activitats culturals no es van fer
esperar i es va iniciar amb l’estrena de la
pel.lícula ‘El Taxista Ful’, que coincidia amb
l’estrena paral.lela als cinemes de la ciutat,
després concerts i festa fins la matinada
per celebrar l’éxit d’aquest segon acte per
la cultura. En un dels comunicats escrits

per la gent que ha fet possible aquest espai
es deia:
‘«... Aquest serà un espai que ens regalem i
regalem a la ciutat contra la cultura enllau-
nada per les fronteres mercantils, per una
cultura lliure que desborda els límits de les
grans productores i gestores culturals. Ara
mateix ja es comença a posar en marxa una
programació que de moment durarà tot el
cap de setmana. Després d’un primer acte
al teatre Arnau, on preteníem dur a terme
una programació de 5 dies que fou inter-
rompuda bruscament per les autoritats
municipals amb un desallotjament injustifi-
cat, l’Espai Alliberat va fer un entreacte a
l’espai públic davant de l’emblemàtic
Molino del Paral•lel. Allà, sota el lema

MADRID.- La Junta General d’Accionistes de
Repsol-YPF va començar amb tensions aque-
st any quan, als pocs minuts d’iniciar la ses-
sió, els cossos de seguretat van expulsar a
quatre activistes que lluïen samarretes amb
el lema “RIPSOL MATA” i van intentar
desplegar pancartes. Van ser desallotjats
amb violència mentre els crits de denúncia
vàren resonar al Palau Municipal de
Congressos de Madrid. A l’exterior del
recinte, es van anar concentrant un centenar
de manifestants convocats per la
Contrajunta d’Afectats. Aquesta iniciativa,
inèdita en l’Estat, ha articulat a poblacions
afectades per l’activitat de la transnacional
Repsol-YPF de l’Estat Espanyol i Amèrica
Llatina. Representants de les comunitats
Mapuche i Guaraní van expressar i denunciar

la contaminació provocada per Repsol així i
els diferents atacs realitzats per la multina-
cional als respectius territoris. També van
participar col·lectius ecologistes de les Illes
Canàries, on Repsol va explorar hidrocarburs
sense tenir aprovat l’estudi d’inpacte ambi-
ental, i altres organitzacions de tot l’estat.
Mentre, a l’exterior del Palau, es van desple-
gar pancartes, taüts i disfresses amb símbols
necrològics, la sorpresa va arribar de l’interi-
or del recinte: un accionista de Repsol va
prendre la paraula llançant una profunda
crítica a l’accionar de la empresa en els llocs
on opera. Fonamentat en dades validades en
informes va denunciar la militarització dels
camps de Repsol a Colòmbia, on Amnistia
Internacional va relacionar aquesta empresa
amb grups paramilitars. També va comentar

els atemptats a la salut pública de pobla-
cions mapuches en el jaciment Lloma de la
Llanda, on s’han detectat concentracions
altíssimes de metalls pesats. Per a acabar es
va preguntar perquè Repsol-YPF, que pre-
sumeix de transparència, no informa en les
seves declaracions de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) dels conflictes socials que
genera i també va qüestionar on apareixen
les partides pressupostàries del finançament
grups policials com la Policia del Oleoducto
de Crudos Pesados de Equador. Brufau li va
respondre que respectava els seus comen-
taris, però que no els compartia, ja que es
basaven en dades no certes. Igualment li ha
convidat a xerrar més tard, però després
Brufau «ha oblidat» concertar la cita.  Cal
destacar que les cinc persones que han

entrat a la Junta d’Accionistes anaven
dotades d’invitacions, malgrat la qual cosa
han sofert assetjament policial des de
primeres hores del matí retirant-los, després
d’un registre a l’entrada, una de les pancar-
tes. Una vegada dintre de la Junta, han estat
en tot moment envoltades per policies de
paisà i seguretat privada i han estat intimi-
dats perquè no actuessin. La Contrajunta
d’Afectats, ha rebut el suport de més de 50
organitzacions internacionals que s’han
adherit al manifest, així com la realització
d’accions en Consulats d’Espanya i oficines
de Repsol a països com Equador, Argentina i
Anglaterra i ciutats com Sevilla, Pamplona,
Bilbao, Tarragona i Barcelona. 
Més informació a: http://repsolmata.info

Contra-Infos 20/6/06. 

LLIURADES 6.000 SIGNATURES DENUNCIANT LES IRREGULARITATS DEL PROCÉS

Àlex, Juan, Rodrigo i la seva mare,
comencen una vaga de fam indefinida
Múltiples activitats donen suport als joves que duen quatre

mesos en presó preventiva, enmig de les contradiccions entre
les versions oficial, forense i policial

Afectats de Repsol entren a la Junta General d’Accionistes a Madrid  i
denuncien la política de la multinacional arreu del món

S’inaugura el segon Espai Alliberat per la Cultura
“l’Espai Alliberat per la Cultura no es
desallotja no s’atura” ja s’anunciava que
aviat començaria el Segon Acte d’aquest
viatge per la cultura lliure.’»
Per més info: culturalliure.blogspot.com

Cultura Lliure 
+ Contra-Infos 20/6/06





NO A LA LLEI D’ESTRANGERIA REPRESSIÓALS MOVIMENTSSOCIALS

LLUITES D’ARREU

PERUNA VIVENDADIGNA

Vila de Gràcia.- El jutjat d’instrucció núm.48
va comunicar a l’assemblea del centre social,
la data del desallotjament pel proper 29 de
juny de 9h a 14h. De moment s’ha convocat
una manifestació el proper divendres 23 a les
19h a la plaça de la Virreina, per tal de denun-

ciar el procés judicial i reivindicar l’ús d’aque-
st espai que ja du més de dos anys amb activ-
itats continuades. Alhora, s’ha convocat una
concentració el mateix dia 29 a les 10h del
matí a la plaça Rius i Taulet contra el desal-
lotjament. Contra-Infos 20/6/06 

BARCELONA .- El novembre del 2005, diferents
xarxes activistes europees van realitzar a
Ceuta la Ia Caravana Europea contra la Valla
de la Mort i per la Llibertat de Moviment. El
context d’aquesta acció van ser els assassinats
de diverses persones migrants que creuaven
la valla, a mans de la policia marroquí i
espanyola. Mig any després, motius no en fal-
ten, i la mateixa xarxa ha decidit engegar la IIa
Caravana per la llibertat de moviment, ara, a
Barcelona. Reproduïm a continuació frag-
ments del comunicat de la marxa que cele-
brarà, entre d’altres activitats, una mani-
festació el proper dissabte 24 a plaça
Universitat i acabarà amb un gran concert
davant les portes del centre d’internament de
la Verneda: «La caravana es planteja com un
pas més en la construcció i el reforç de l’espai
europeu per la llibertat de moviment i el tan-
cament dels centres d’internament. És una
aturada més d’un itinerari que va passar per
Ceuta el novembre passat i que té per objec-
tiu la denúncia de les polítiques europees
sobre migració, de la traducció d’aquestes en
l’augment progressiu dels dispositius de con-
trol - i de l’expulsió de la comunitat migrant -

des de l’interior de les ciutats. (...) A més,
aquest any es traslladarà a Barcelona l’event
Fadaiat que proposa un espai de treball comú
per la llibertat de moviment i de coneixe-
ment. Durant una setmana funcionarà com a
espai de reflexió, intercanvi d’experiències i
centre de mitjans connectat amb la Caravana.
Volem que del 23 al 25 de juny, Barcelona
sigui atravessada per totes per a senyalitzar
les fronteres interiors, fer assemblees con-
juntes de precaris, migrant i autòctons.
També volem convocar una manifestació
europea amb tres reivindicacions principals:
regularització sense condicions de totes les
persones migrants que es troben ja a Europa,
llibertat de moviment i tancament dels cen-
tres d’internament i la fi de l’externalització
del règim de fronteres». Finalment, la cara-
vana també exigirà mesures concretes a l’a -
juntament de Barcelona que van des del
padró municipal, drets civils i eliminació dels
controls policials a les persones migrants.
Més informació a: 
http://communia.org/caravana 
http://observatorio.fadaiat.net. 

IIa Caravana + Contra-Infos 20/6/06

HOSPITALET/BARCELONÈS.- Ja fa més d’un any
que CATSALUT usufructuari (que no propi-
etari) de l’immoble de la plça Espanyola nº1,
es a dir, el CSO La Lokeria, ens va posar una
demanda de ‘desnonament per lo precari’
davant dels jutjats de l’Hospitalet. El
desnonament per lo precari és un procedi-
ment de la justícia civil on el demandant
reconeix als ocupants del immoble certs
“drets”. Per exemple, un propietari que vol -
gués fer fora als llogaters que han deixat de
pagar el lloguer faria servir aquest tipus de
demanda als jutjats. Bé, durant aquest any la
lenta maquinària judicial ha estat resolent
demandes nostres de justicia gratuïta, i

algun recurs que hem interposat, però sem -
bla que arriba l’hora de la veritat i tenim
judici el proper dia 30 de juny a les 10h del
matí als jutjats de l’Hospitalet. Estem inten-
tant canviar aquesta data, però fins dintre
d’uns dies no tindrem confirmació dels jut-
jats. De totes maneres us convidem a una
assemblea que realitzarem el proper diu-
menge 25 de juny a les 19h. al CSO La
Lokeria on us informarem de la línea de
defensa que portarem durant el judici i de
les accions (concentracions davant jutjat,...)
que realitzarem el dia del judici. Us
demanem difusió d’aquesta convocatòria. 

Assemblea CSO Lokeria 20/6/06

VILAFRANCA/PENEDÈS .- Arrel de la crispació
durant una concentració contra la visita de
l’ex-ministre d’agricultura, Arias Cañete, a la
ciutat de Vilafranca el 2002, 3 dies després,
durant les Festes Majors del Monjos, un atac
feixista, amb ferits i tot, acabà amb una càr-
rega per part de la Guàrdia Civil contra la
gent agredida detenint, a més, 7 persones
(veure CI 213). Aquest passat dimecres 14
s’havia de celebrar la vista contra aquestes 7
persones. Finalment, davant la incompareix-
ença d’algú provocà que s’aplacés el judici

pel dia 3 de novembre. Una concentració
solidària de desenes de persones va mostrar
la seva solidaritat amb els encausats.
Recordem que les denúncies contra la
Guàrdia Civil, per tortures i per negligència
al deixar escapar l’autor de l’agressió amb
arma blanca, han quedat només en una pena
de faltes pels agents. A més, la Guàrdia Civil
afirma que els agents responsables dels fets
han estats canviats de destinació i no es
poden localitzar.

Contra-Infos 20/6/06

Oaxaca/Mèxic.- Ahir Atenco, avuí Oaxaca. A
la capital de Oaxaca més de 30 mil mestres
mantenien un ‘platón’ ocupant el ‘zocalo’ de
la ciutat des del 22 maig, esperant una
resposta a les demandes de millora económi-
ca que exigien per aquest gremi de trebal -
ladors. La matinada del dimecres 14, casi un
mes després, va arribar la resposta del gover-
nador de la regió Ulises Ruiz Ortiz. Uns 3000
policies amb armes de foc i gossos, van entrar
a la plaça per desallotjar als mestres i famil -
iars de manera molt violenta fins al punt que
un helicopter estava llançant indiscriminada-
ment gassos lacrimògens mentre els agents
agredient i apallisaven a la gent acampada. El
grup d’èlit FPAR (Forces Policials d’Alt
Rendimient) va assaltar l’edifici de Radio
Platon i la va destruir per complert detenint a
11 persones. Aquesta radio lliure estava eme-
tent les 24h desde el dia 25 de maig, en que el

governador va trencar les negociacions amb
els mestres i els va a menaçar amb el desal-
lotjament, i s’havia convertit en el referent
tant per informar com per animar a la gent a
continuar amb la protesta. Arran d’aquest
greus fets no han parat les mobilitzacions de
suport als mestres. Més de 300 mil persones
entre profesors, estudiants universitaris,
organitzacions socials i ciutadans en general
van realitzar aquesta setmana la 3º mega-
marxa exigint la dimissió del governador pri-
ista. Actualment els problemes económics
per pagar al mestres contrasten amb els viat-
ges del Secretari d’Educació Pública el
Sr.Reyes Tamez (foxista) que ha gastat en
tours personals més de 2 millons de pesos, és
ell qui diu que aquestes demandes son
impossibles de solucionar. Més info:
mexico.indymedia.org. 

Indymedia México + Contra-Infos 20/6/06

BARCELONA.- El 15 de juny, la jutgessa del jut-
jat de lo social nº25 de Barcelona va estimar
la demanda presentada per 4 acomiadats
per l’empresa Seat després de signar l’expe-
dient de regulació acordat el passat mes de
desembre del 2005 pels sindicats de CCOO,
UGT i Seat. La sentència a dictat la nul.litat
dels acomiadaments condemnant a Seat a la
immediata readmisió dels demandants en

les mateixes condicions, així com l’abona-
ment dels salaris de tramitació desde que
els van fer fora fins que es faci efectiva la
readmissió. Aquesta sentència demostra el
que fins ara han defensat els treballadors:
que no hi havia, ni hi ha motius perque es
signés l’expedient de regulació i l’acomiada -
ment de 660 treballadors i treballadores a
Seat.              CGT + Contra-Infos 16/2/2006

BARCELONA.- La sisena sentada per la vivenda
digna va baixar en número de participants
però va servir per poder parlar i organitzar
una mica la manifestació estatal convocada
per al 2 de juliol. S’han organitzat 2 comis-
sions una de comunicació i l’altra de logísti-
ca de la manifestació. Tothom que vulgui
participar i aportar propostes (disseny de

cartells, flyers etc.) pot fer-ho en la sentada
del proper diumenge a la plaça Catalunya,
on s’acabarà de preparar i organitzar tot.
Aquesta manifestació del 2 de juliol serà
legal.litzada i es necessita l’ajut de tothom
per a coordinar-la.  Per més info:
prouespeculacio.blogspot.com

Contra-Infos 20/6/06

IIa Caravana Europea per la 
llibertat de moviment a Barcelona

del 23 al 25 de juny

Ajornat el judici a 7 joves agredits a
les festes dels Monjos del 2002

Forta repressió als mestres d’Oaxaca
Cartell de la manifestació del proper dissabte dins el marc de la Caravana

La policia va usar tot tipus d’armes per tal de disoldre al professorat manifestant 

Data de desallotjament pel centre
social La Fera el proper 29 de juny

Proper judici al CSO La Lokeria

Continuen les sentades per la 
vivenda digna

LLUITES LABORALS

Més acomiadaments nuls de Seat



Les temperatures seran més fresques els propers dies. El glop d’aire saharià amb pols en suspensió que ens ha afectat
durant aquests dies serà escombrada per aire més fresc provinent de l’Atlàntic. Dijous i dissabte a la tarda són possi-
bles ruixats de curta durada a la meitat nord de Catalunya. Les temperatures tornaran a pujar a partir de dilluns.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 Dissabte 24 Diumenge  25 Dilluns 26 Dimarts 27

TOTS ELS DIJOUS DE 16 A 20H, C/REINA AMÀLIA 11 BIS, BC N

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

Entrega de les declaracions i pancarta a la porta de l’Agència Tributària tarragonina

ANTIFEIXISME

DIJOUS 22 DE JUNY 20H PLAÇA AJUNTAMENT VILADECANS - RENFE

Concentració Suport Anarquistes’03
DIVENDRES 23 DE JUNY 19H PLAÇA DE LA VIRREINA <M> FONTANA

Manifestació en defensa de la Fera

DEL 28 DE JUNY AL 2 DE JULIOL A L CSO KA N PASQUAL - FFCC LE S PLANES

Jornades Preokupació Rural ‘06

ANTIMILITARISMEIMPUNITAT POLICIAL

DIUMENGE 25 DE JUNY 19H LA LOKERIA - PÇA ESPAÑ . 1 <M> TORRASSA

Reunió Informativa Judici La Lokeria

IIa Caravana Europea
DISSABTE 24 DE JUNY 19H PLAÇA UNIVERSITAT <M> PÇA UNIVERSITAT

Manifestació per la llibertat de moviment
22H DAVANT DEL CENTRE INTERNAMENT DE LA VERNEDA <M> SANT MARTÍ

Concert en suport a les persones migrades
DIUMENGE 25 DE JUNY 12H RAMBLA DEL RAVAL <M> LICEU

Assemblea contra els centres d’internament

E SPLUGUES DE LLOBREGAT /BAIX LLOBREGAT.-
L’Ajuntament d’Esplugues amb la seva nova
alcaldesa Pilar Díaz, s’estrena amb l’anunci
de transformació dels terrenys que ocupa
l’empresa Braun, al polígon del Gall, en un
espai per a empreses tecnológicament
avançades(com Media Pro o la cadena de
TV la Sexta). Aquesta decisió de tanca-
ment de l’empresa, que es preveu pel
2008, afectaria a 700 treballadors i trebal-
ladores que es quedarien sense feina. La
llei no permet a Braun decidir unilateral-
ment el tancament ja que perquè una

fàbrica tanqui ho ha d’aprovar la
Generalitat o els representants sindicals.
Però en el cas d’una empresa amb benefi-
cis, com és el cas de Braun, la Generalitat
no ho pot aprovar, ja que l’Estatut dels
Treballadors ho impedeix, és a dir, el tan-
cament seria il·legal. Així, l’única opció
que li quedaria a Braun per tancar seria
que fos acceptat pels representants dels
treballadors. Les mobilitzacions no s’han
fet esperar i ja s’ha convocat una mani-
festació pel proper 7 de juliol.           

Contra-Infos 20/6/06

J IMENA D E LA FRONTERA/CÁDIZ.- Dimarts pas-
sat un jove moria mentre anava en furgone-
ta per la carretera. El motiu de la mort no
va ser un accident de trànsit. El conductor
va haver de parar i atendre al copilot, que
s’estava dessagnant, a l’haver rebut un tret.
Les versions oficials parlen d’un tret “for-
tuït” d’un guàrdia civil quan ¿reglamenteja-
va? l’arma. Recordem que són 32 les per-
sones mortes mentre es trobaven en custò-
dia o per trets policials durant el 2006.
Surt la petició fiscal del crim a la comis-
saria de Roquetas
ROQUETAS DE MAR/ALMERÍA.- Dilluns 12 el jut-
jat d’instrucció núm 1 de Roquetas va obrir
el procés per judici oral contra el tinent i

agents de la guàrdia civil per la seva
responsabilitat sobre la mort d’un jove el
passat 24 de juliol en la caserna de
Roquetas de Mar. (veure CI 371 i ss). 
En l’auto d’obertura del judici oral, la jut-
gessa instructora declara que l’òrgan com-
petent per jutjar la causa serà l’audiència
provincial d’Almería i desestima la petició
de la defensa de procedir la causa per un
tribunal del jurat. Alhora fa pública la peti-
ció fiscal: pel tinent demana 10 anys de
presó per un delicte d’atemptat greu con-
tra la integritat moral, lesions i homicidi
imprudent i per la resta d’imputats una
pena de 8 anys pels mateixos delictes.

Contra-Infos 20/6/06

TARRAGONA.- Aquest cap de setmana un
grup de persones que fa objecció fiscal a la
despesa militar, va fer un lliurament
col·lectiu d’aquestes declaracions a la sub -
delegació de govern, on van poder lliurar
en el registre general les instàncies
adreçades al Sr. Ministre d’Hisenda mani -
festant el seu rebuig a finançar la despesa
militar, ja que per exemple no estant d’a-

cord en que es gastin 369,73 milions d’euros
a l’invasió d’Iraq (fins el replegament de les
tropes). Una còpia d’aquestes instàncies,
ben registrades, l’afegiran a la seva
declaració de la renda junt amb el rebut
que han ingressat l’import de la seva objec-
ció en un projecte alternatiu relacionat
amb la cultura de pau.  
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LLEIDA.- El dimarts 20 de juny l’assemblea de
joves de Lleida va retirar les plaques de
tots els carrers que duen el nom de per-
sonatges vinculats al règim franquista.
Entenent que la presència d’aquests sím-

bols constitueix un insult i una provocació
intolerable per a la memòria de totes les
víctimes de la dictadura franquista, ens
conviden a participar de la devolució de la
simbologia retirada a l’Ajuntament de

BARCELONA.- Els treballadors de la Direcció
General de Tràfic de Barcelona i Sabadell
van iniciar el passat divendres 16 una vaga
parcial indefinida. La protesta s’inicia diari-
ament a les 12:30h fins al final de la jorna-
da, però la Jefatura de Tràfic impedeix l’ac-
cés dels ciutadans desde les 11h del matí. La

vaga afecta a uns 2000 ciutadans diària-
ment, i te un seguiment del 95% dels tre-
balladors. No demanen millores salarials,
sino millors condicions de seguretat i salut
en el treball. Més info: 
http:perso.wanadoo.es/elopezs/trafico.htm
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Nova mort per arma de la guàrdia civil
Un dels darrers incidents va ser la mort d’un agricultor a Roquetas

DONEN ELS IMPORTS A PROJECTES DE CULTURA DE PAU

Lliurament col·lectiu de declaracions
de la renda amb objecció fiscal

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

Per ajuts econòmics a Contra-Infos

Amenaça del tancament de Braun
Propera manifestació contra els tancaments el 7 de juliol

Vaga dels treballadors de la DGT

E NCARA ROMANEN MÚLTIPLES PLAQUES A D’ALTRES MUNICIPIS CATALANS

Retiren tots els noms de carrers 
franquistes de la ciutat de Lleida 

L’Assemblea de Joves retornarà la simbologia retirada a
l’Ajuntament el proper divendres 23 de juny

Lleida que tindrà lloc aquest proper diven-
dres 23 de juny a dos quarts de vuit a la
Plaça Paeria. Amb aquest acte simbòlic els
joves de Lleida volen mostrar la seva ver-
gonya de créixer en una ciutat que manté
noms de carrers, monòlits i simbologia
diversa que recorden a còmplices del feix-
isme, als partits que ens governen; inca-
paços durant trenta anys de realitzar un
acte de justícia històrica i d’homenatge a
les persones que lluitaren per la nostra
llibertat.      AJILL + Contra-Infos 20/6/06




