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ZONA FRANCA/BARCELONA.- El passat dissabte
24 de juny cap a les 11 del matí, més d’un cen-
tenar de persones de diferents països
d’Europa, van desplegar-se al voltant del
perímetre de la macrocomisaria del CNP de
la Zona Franca. Mentre unes 40 persones es
concentraven davant de les portes de la
comisaria la resta, unes 60, van accedir a
l’interior del que serà el nou Centre
d’Internament d’Estrangers (CIE), situat a la
part posterior del recinte policial, actual-
ment en construcció. Un cop dins de l’obra
un grup va desplegar pancartes denun-
ciant l’ús que tindrà aquest centre, mentre
la resta es dedicava a desmuntar algunes
portes, finestres i càmeres de seguretat
apilant-les al patí de davant de l’edifi en
obres. L’acció s’enmarcava dins de la sego-
na Caravana Europea per la llibertat de
moviment.
El nou Centre d’Internament, que serà el
més gran de l’estat, substituirà l’actual (La
Verneda) i ampliarà la seva capacitat en
número de places. El CIE de la Verneda ha
estat reiteradament denunciat tant per
institucions internacionals de defensa dels
drets humans com pels moviments socials
més diversos. Durant l’acció, van fer acte
de presència dotacions de la policia
nacional i dels mossos d’esquadra, amb els
que en un primer moment es va intentar
negociar una sortida pacífica del recinte.
Tanmateix l’arribada massiva d’Unitats
d’Intervenció Policial de la Policia Nacional
va propiciar una actuació contundent.
Després d’identificar totes les persones que
havien entrat al recinte, se’ls hi va lligar les
mans a l’esquena obligant-les a romandre

durant hores de peu, a ple sol, en silenci i de
cara a la paret. En aquest punt es va procedir
a la detenció de les 59 persones entre les
quals hi havia fins i tot quatre periodistes, un
d’Europa Press, un altre de TVE i dos del set-
manari La Directa, i dos advocats que estaven

al lloc com a obsrvadors de l’acció i per
garantir els drets dels participants. Els i les
detingudes van ser traslladades a la comisaria
de la verneda, on van continuar els maltrac-
taments i les vexecions. Destaquen en aquest
sentit les dures condicions de detenció. Els
calabossos de la Verneda no estan preparats
per a recloure un nombre tan gran de per-
sones de manera que els i les detingudes van

ser literalment apilades dins d’unes cel·les
sense cap tipus de ventilació, moltes d’elles
tampoc sense cap entrada de llum, havent
d’exercir pressió per a que els permetessin
anar de dos en dos al lavabo a veure aigua i a
orinar. El menjar que durant els dos dies de

detenció se’ls hi va proporcionar també va
ser ben escàs. La detenció es va allargar fins
dilluns al matí, moment en que les persones
detingudes van ser traslladades a jutjats. Els
dos periodistes d’Europa Press, i TVE, van sor-
tir en llibertat amb càrrecs el mateix dissabte
al vespre, sense declarar davant del jutge.
Des del moment del trasllat des de la Zona
Franca, més d’un centenar de persones es van

concentrar davant de les dependències de la
Comisaria de la Verneda per exigir la llibertat
de tots els detinguts. Durant tot el dia del
diumenge entre 150 i 200 persones van
tornar concentrar-se a la Verneda.
Dilluns al matí totes les persones detingudes
van passar a disposició judial i després de
declarar davant del jutge van poder sortir
durant la tarda en llibertat, acusats això sí, de
desordres públics i danys.
Manifestació de la Caravana
La manifestació central de la II Caravana
Europea va començar dissabte cap a les vuit
del vespre. L’acte es va retrassar degut a la
seixantena de detencions recents i a les
mobilitzacions que ja havien començat a la
Verneda. Prop d’un miler de persones van ini-
ciar un llarg recorregut sota el crit de
«Papeles para todos» i diverses proclames
contra els centres d’internament de persones
migrants. La manifestació va baixar per carrer
Pelai, continuant cap a les Rambles per
endinsar-se al Raval pel carrer Hospital. Amb
un sound system i amb interpretacions de
hip-hop reivindicatiu en directe, la marxa va
continuar cap a plaça Sant Jaume, agafant
després la Via Laietana i acabant davant la
delegació del govern. Un cop allà, diverses
persones representants dels col·lectius con-
vocants, van llegir comunicats i cartes en
suport a la llibertat de moviments de totes
les persones. Alhora, es va llegir un comuni-
cat de darrer moment en què s’explicava l’ac-
ció del matí i s’instava a tothom a participar
del concert que es feia just després davant
del centre cívic de Sant Martí. . Per mes infor-
mació: www.liberinfo.net
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E LS I LES DETINGUDES ROMANEN TRES DIES A COMISSARIA REBEN TRACTES VEXATORIS

59 persones detingudes en una acció al nou Centre d’Internament 
La segona Caravana Europea per la lliure circulació de les Persones desembarca a Barcelona durant el cap de setmana

Manifestants despenjant una pancarta al futur Centre d’Internament de la Zona Franca

BARCELONA .- Quan semblava que el procés
judicial entrava en un punt mort a l’espera de
judici, amb la llibertat d’Ignasi després de
pagar una fiança de 6000 euros i sense que
s’hagués pogut resoldre l’excarceració de
Rubén, el jutge instructor va fer marxa enrera
en la desició de mantenir Rubén a la presó i
va fixar una fiança de 6000 euros per la seva
llibertat. A les poques hores de conèixer la
desició, el grup de suport a Ruben i Ignasi van
fer efectiva la fiança i per la tarda va ser
posat en llibertat.
Recordem que Rubén i Ignasi van ser
detinguts el passat 9 de febrer acusats de la

col·locació d’artefactes incendiaris al CIRE i a
una sucursal de Caixa Sabadell i s’enfronten a
la petició fiscal de 7 anys i 6 mesos de presó
una multa de 20 mesos a 5 euros/dia i gaire-
bé 25.000 euros de responsabilitat civil.
Recordem també que les mostres de solidar-
itat no han minvat durant el pas dels dos
companys per la presó: Aquest passat diven-
dres, durant el festival Etnival a Girona, es va
desplegar una pancarta per denunciar la
responsabilitat de Caixa Sabadell, patroci-
nadora del festival i acusació particular del
cas, en l’empresonament.
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Rubén surt en llibertat 
E L JUTGE DECRETA LA SEVA LLIBERTAT DESPRÉS DE MÉS DE 4 MESOS DE SER EMPRESONAT

BARCELONA .- El divendres 23 de Juny es va cel-
ebrar la primera vista del judici als anar-
quistes detinguts al febrer de 2003 a
Viladecans, Barcelona i Almeria. La sessió de
divendres va ser dedicada a la fiscalia i la
acusació, però els advocats van pactar amb
el jutge i la fiscalia i el judici va quedar vist
per sentencia, sentencia que sera ferma i no
apelable. La fiscalia demanava entre 8 i 6
anys de presó 
Al final el pacte ha quedat en:
Carlos, Nando, Fran i Emilio 1 any i mig per
danys i 6 mesos mes per un altre falta. En

total 2 anys amb el que no entren a presó.
Juanma 6 mesos por danys. A part se’ls ha
impossat una pena-multa per tots ells
de...1.200 euros a pagar en tres mesos.
Durant el transcurs de la vista, Juanma va ser
detingut, perque te un judici pendent a Gavá,
acusat d’agredir a un grup feixista. Va ser
traslladat a una comisaria de la Guardia Civil,
per rebre la citació per al judici. Després de
rebre un tracte vexatori per part dels cossos
de seguretat de l’estat, va sortir en llibertat
cap a les cinc de la tarda.

Contra-infos 27/6/06

2 anys de presó per als anarquistes
detinguts al Febrer del 2003

Durant la vista detenen a un dels acusats



JORNADESDE LLUITA SOCIAL

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

BARCELONA .- Han passat 7 dies des de l’inici de
la vaga de fam indefinida dels 3 joves que
segueixen en presó preventiva processats
pels fets ocorreguts el 4 de febrer al carrer
Sant Pere Més Baix i de Mariana, mare d’un
d’ells, que realitza la vaga de fam des de la
Casa de la Solidaritat. L’incompliment del
reglament penitenciari per part dels fun-
cionaris de sanitat de la presó Model, està
posant en greu risc la vida d’un dels joves. A
l’Alex, que està pres a la Model, no se li estan
respectant les condicions que requereix una
vaga de fam. Se li nega la baixa mèdica, el que
implica que ha de continuar amb la rutina de
la presó. L’obliguen a baixar al pati 2 vegades
al dia i això li suposa un desgast d’energia que
atempta contra la seva situació de vaga. No li
han fet el seguiment mèdic necessari per a
controlar la seva evolució, per tant no sabem
quin és el seu veritable estat físic 6 dies
després de l’inici de la vaga de fam. Els 2 nois
que es troben presos en el Centre Penitenciari
de Joves de la Trinitat, Rodrigo i Juan, van ser

traslladats a la infermeria el segon dia de la
vaga de fam. Es troben animats i tranquils ja
que poden seguir les pautes de la vaga amb
certes garanties (anàlisis, seguiment de pes).
Han perdut sis quilos cadascun en el que
porten de vaga. L’evolució de Mariana (mare
de Rodrigo) és seguida pels membres del
Grup de Suport del 4F i pels membres de la
Casa de la Solidaritat. Compta amb el suport
d’Horacio Tamburini, qui diàriament li està
fent la revisió mèdica necessària per a con-
trolar el seu estat de salut. Ha perdut 1 quilo
per dia i encara que els nivells de sucre són
baixos es troba en bon estat. Mariana va
declarar en una roda de prensa efectuada
dimecres passat que la vaga de fam era una
mesura presa en solidaritat amb els joves
empresonats, reclamant el dret a la presump-
ció d’inocència i al falta de motivació de la
jutgessa per investigar el cas, fent cas només
de les declaracions policials. 

Grup de Suport del 4F
+Contra-Infos 27/6/06

Okupen un hotel al carrer Atocha com a símbol de l’especulació immobiliària

ELS FETS DE SANT PERE MÉS BAIX

MADRID.- Diumenge 25 va començar la set-
mana de Lluita Social a Madrid anomenada
‘Rompamos el Silencio’que es desenvoluparà
fins al dia 1 de juliol. Mig centenar de col.lec-
tius ben diversos tractaran durant aquesta
setmana de realitzar una serie d’accions de
protesta al carrer destinades a questionar la
suposada ‘normalitat’ de la societat i denun-
ciar els problemes quotidians asenyalant les
seves causes, que en la majoria dels casos
tenen un denominador comú: l’exclusió
social. La primera acció de les jornades va
tenir lloc el mateix diumenge amb l’okupació
de l’antic cinema Bogart (molt aprop del
Congrés dels Diputats) per part d’unes 200
persones que en un principi tenien l’intenció
d’acondicionar l’espai per a transformar-lo en
la seu d’aquestes jornades de lluita social.
L’okupació va ser molt tensa perque la policia
amenaçava amb desallotjar el mateix diu-
menge ja que hi havia programada una sesió
parlamentaria d’eurodiputats en el Congrès.
Davant aquesta amenaça unes 30 persones
que es trobaven dins l’edifici van optar per
sortir i van ser identificades per la policia, la
resta va decidir no abandonar l’espai i defen-
sar-lo. Cap a les 21:00h la policia va precintar
el carrer i va informar que tenien ordre de no
deixar entrar a ningú, i que no hi havia cap
possibilitat d’entar menjar ni aigua a la gent

que resistia dins. Dilluns al matí l’edifici va
deixar de patir l’assejament policial, fet que
es va rebre amb molta euforia per part del
grup de suport que es trobava al carrer i pels
okupants.
Més accions en les jornades de Lluita Social
Dilluns 26 i continuant amb les accions rela-
cionades amb urbanisme i vivenda unes 20
persones van okupar un altre edifici situat al
carrer Atocha. Aquesta acció simbólica volia
denunciar l’implicació d’aquest edifici en la
trama de corrupció a Marbella ja que és un
hotel on les obres es van parar ja fa temps i
que ara està intervingut judicialment. No van
haver-hi incidents amb la policia i els
activistes van abandonar l’hotel cap a les
20:00h deixant penjades algunes pancartes
on es podia llegir:’Aqui se especula como en
Marbella’. Al matí unes 40 persones es van
concentrar davant ‘l’Instituto Madrileño del
Menor y la Familia’ (IMMF) per denunciar les
expulsions d’immigrants menors no acompa-
nyats. L’objectiu de l’acció era entrevistar-se
amb Ana Aparicio, advocada del IMMF i
responsable de les expulsions, però la policia
va impedir-ho. També el mateix dilluns unes
150 persones es van dirigir a l’Arzobispado de
Madrid per demanar ser esborrats de les
llistes de catòlics practicants. 
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SABADELL / VALLÈS OCCIDENTAL.- El 16 d’Agost
del 2005 va ser ocupada per joves de
Sabadell, la vivenda alliberada ‘Bakinham’,
situada al carrer Tetuan nº33. El propietari,
Manuel Casanovas Rabasa, havia deixat que
l’immoble es donés a l’abandó i no tenia cap
intenció de donar-li un ús, especulant amb
una vivenda habitable. La Policia Nacional va
identificar el mateix dia de l’okupació a 7
persones, les quals han hagut d’anar a
declarar. El propietari ha tirat endavant amb
la denúncia per via penal imposada als iden-
tificats, fins al punt que, el passat divendres

23 de Juny, els 7 imputats van rebre l’ordre
de desallotjament cautel·lar dictada per
Durban Sicília, jutge del Jutjat d’Instrucció
nº3 de Sabadell. Aquest procés està ple d’ir-
regularitats judicials, com acostuma a ser
habitual a Sabadell on ja s’han desallotjat
il.legalment algunes vivendes i centres
social, recordem que actualment hi ha inter-
posada un querella en contra la jutjessa
Maria Blanca Diez Mediavilla per prevari-
cació en el procediment judicial del Centre
Social Euterpe.

Bakinham + Contra-Infos 27/6/06

TERRASSA/ VALLÈS OCCIDENTAL.- Can Beltza és el
nom que rep la casa okupada de terrassa al
carrer St. Quirze num.80. Aquesta casa por -
tava més de 20 anys abandonada fins que un
grup de joves va entrar-hi el setembre del
2002 i la va reabilitar. Els propietaris i res-
ponsables de l’abandonament durant més
de vint anys eren membres de les famílies
Sangrà i Gorina de Matadepera. No mostra -
ven gaire interès en la propietat i no es
posaven d’acord en qui era l’hereu. Ara, un
cop rehabilitat el parc de vallparadís i amb la
construcció en un futur proper d’una estació
dels ferrocarrils catalans, tot aquest terreny
s’ha revaloritzat i n’ha pujat el preu, i és quan
els propietaris s’han posat d’acord i la venen
a una companyia anomenada Rehabilitació,
Contracta i Promoció d’Obres S.L. amb seu a

Barcelona i el representant i administrador
Josep Antoni Martinez Zaplana, mentint al
registre de la propietat dient que la ven “sin
que la habite persona alguna” per poder fer
més còmode la venta. Aquesta empresa,
sense importar-li gens la situació de la casa,
comprova que està okupada i interposa una
demanda per tal de desallotjar, sense que
mostri cap interés per les persones que hi
puguin viure.La demanda és per la via civil i
consisteix en un “desnonament per precari”.
El jutjat encarregat és el Jutjat de Primera
Instància n.5 de Terrassa que porta la
Jutgessa magistrada Amaia Castro Aguirre i
que ja ha manifestat que pensa donar màxi-
ma prioritat a aquest cas fixant data de judi-
ci pel 27 de juliol d’aquest 2006. 

Can Beltza + Contra-Infos 27/6/06

GRÀCIA.- El Centre Social la Fera té data de
desallotjament fixada pel proper dijous 29
de juny a les 9:00h del matí. Davant d’aque-
sta amenaça hi havia convocada una mani-
festació el passat divendres dia 23, on unes
100 persones van recòrrer els carrers del
barri cridant consignes contra el desallotja-
ment i l’especulació. Al pas per la seu del
districte es va penjar una pancarta del balcó,
al qual es va accedir amb una escala.
Dimecres 21 al migdia es va despenjar un

altra pancarta reivindicativa de les bastides
que cobreixen la Catedral de Barcelona. Al
dia següent un grup de persones va visitar
les oficines de l’empres Vértix propietària
dels terrenys on es situa La Fera. Desde el
Centre Social es convoca a tothom que vul-
gui solidaritzar-se amb aquest desallotja-
ment a una concentració el mateix dijous a
les 10:00h del matí a la plaça Rius i Taulet
del barri de Gràcia.
La Fera de Grácia + Contra-Infos 27/6/06

Hospitalet/Baix Llobregat.- S’ha aplaçat el
judici contra el CSO La Lokeria perque un
dels advocats assignats tenia una altra com -
pareixença la mateixa data que s’havia fixat.
L’assamblea d’aquest centre social amb més

de 8 anys de funcionament continua la seva
activitat mentre espera la nova data pel
judici a la demanda de “denonament per lo
precari” que CATSALUT va posar ara fa més
d’un any. Contra-Infos 27/6/06

SANTA COLOMA DE GRAMANET.- El Centre Social
Los Adokines torna a tenir una demanda al
jutjat nº4 de Santa Coloma de Gramanet i
convoca a una concentració en suport a
aquest espai alliberat pel proper divendres
30 de juny a les 10:30h al mateix jutjat.
Aquest Centre Social ja havia tingut una
denuncia que va ser arxivada el 1998, i ara

segons diuen els okupants: ‘és la pressió
urbanística, la pressió dels diners, la que fa
que les propietàries, amb més de 20
immobles i terrenys en diferents indrets de
la geografia catalana, ens vulguin fer fora.
Ens volen fer invisibles com a tot brot de
resistència.’                         CSO Los Adokines 

+ Contra-Infos 27/6/06

DEL 25 DE JUNY A L’1 DE JULIOL A MADRID WWW.ROMPAMOSELSILENCIO .NET

Jornades «Rompamos el silencio»

Accions contra el desallotjament de La Fera
Durant la manifestació es va penjar una pancarta al districte

Volen desallotjar el CSO Los Adokines
Concentració el proper 30 de juny als jutjats

E L J UDICI S’HAVIA DE CELEBRAR EL PROPER DIVENDRES 30 DE JUNY

Aplaçat el judici contra el CSO La Lokeria 

«Bakinham» en perill de desallotjament 

Can Beltza ja té data de judici

Comencen les jornades de Lluita Social
a Madrid amb l’okupació del cine Bogart

Els presos del 4 de febrer ja porten
una setmana en vaga de fam

La mare d’un d’ells realitza la vaga des de la Casa de la Solidaritat



Les temperatures continuaran essent estiuenques fins al cap de setmana. Algunes tempestes aïllades al Pirineu dijous a
la tarda. A partir de diumenge s’aproparà una perturbació des de l’Atlàntic que provocarà ruixats i tempestes dilluns a la
tarda. Dimarts hi haurà una forta baixada de temperatures i l’entrada de vents forts de mestral. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 Dissabte 1 Diumenge  2 Dilluns 3 Dimarts 4

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

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

DISSABTE 1 DE JULIOL. 11H FORAT DE LA VERGONYA <M> ARC DE TRIOMF

Plantada d’arbres, dinar i activitats

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

Jornades Preokupació Rural ‘06

PRESOS I PRESES EN LLUITA

ELS FETS D’ANTENCO

DEL 30 DE JUNY A L’1 DE JULIOL A MONTCORTÈS - PALLARS SOBIRÀ

III Acampades d’Acció Social de CGT

LLEIDA/EL SEGRIÀ.- El divendres 23 de juny l’Assemblea de joves de Lleida va realitzar un acte de
devolució de la simbologia feixista que va retirar d’edificis i carrers de la ciutat. A aquesta sim-
bologia cal sumar-hi les plaques del Ministerio de la Vivienda franquista retirades durant la

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

Per ajuts econòmics a Contra-Infos

DIMECRES 28 DE JUNY 20.30H PONT DE PEDRA - GIRONA - RENFE

Manifestació per l’alliberament
transexual, lesbià i gai
I A BARCELONA ... DISSABTE 1 DE JULIOL 18.30H PÇA UNIVERSITAT

Manifestació i gran festa

DIVENDRES 30 DE JUNY 10.30H JUTJAT Nº4 - GRAMANET DEL BESÒS

Concentració judici CSO Adokines

DIUMENGE 2 DE JULIOL 17.30H PLAÇA CATALUNYA <M> PÇA CATALUNYA

De-Rapada: la pelada més crítica
DIUMENGE 2 DE JULIOL 19H PLAÇA CATALUNYA <M> PÇA CATALUNYA

Manifestació per una vivenda digna

DISSABTE 1 DE JULIOL 18H C/SANTA ANNA MATARÓ - RENFE MATARÓ

Rua de carrer contra l’especulació

DIVENDRES 30 DE JUNY 19H C/STA EULÀLIA (HOSPITALET) <M> STA EULÀLIA

Manifestació vaguistes de Mercadona

DIJOUS 29 DE JUNY 10H PÇA RIUS I TAULET (GRÀCIA) <M> FONTANA

Contra el desallotjament de La Fera

ALLIBERAMENT TRANSEXUAL, LESBIÀI GAI

BARCELONA .- Cada any, pels voltants del 28 de
juny, milers d’homes i dones transsexuals, les -
bianes i gais sortim al carrer per celebrar la
Diada per l’Alliberament Transsexual, Lesbià i
Gai. Amb aquest fet deixem constància que la
lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la
transfòbia és una feina que cal realitzar els
365 dies de l’any. Des de la Comissió Unitària
28 de juny (CU28J) tractem temes transver-
sals que ens afecten a tots i a totes. En anys
anteriors hem tractat temes com: “pel
reconeixement dels GLT empresonats i víc-
times del franquisme”, “contra les agressions a
GLT”, o sobre el lesbianisme: “Lesbiana?
Encantada, és un plaer”. I és per això que
enguany hem escollit un lema punyent: “En la
Diversitat GLT ens fem Grans”. Volem parlar i
reflexionar sobre la situació que vivim els
gais, les lesbianes i els homes i les dones
transsexuals d’edat avançada. Amb aquest
lema hem volgut donar un pas més endavant.
Pensem que és un bon moment per fer-ho i
començar a obrir un debat, ja que cada any
anem sumant esforços i persones de totes les
edats al moviment. L’envelliment de la
població és cada vegada més elevat. I al
col·lectiu GLT també ens afecta. Hem de
seguir potenciant les relacions intergenera-
cionals com a resposta al rebuig social que

patim les persones grans.  Hem de demanar
polítiques de benestar i oci on es reculli la
nostra diversitat GLT explícitament. Hem de
demanar pensions dignes per al col·lectiu GLT
que tinguin en compte la situació personal de
cadascú. Hem de començar a parlar de cen-
tres públics residencials on puguem rela-
cionar-nos sense tenir por de ser rebutjats o
rebutjades. Hem de començar a exigir polí-
tiques que fomentin la independència per-
sonal enfront  de la dependència social. En
definitiva, hem de parlar de la sexualitat de
les persones GLT grans, ja que també formem
part d’aquesta societat i tenim unes necessi-
tats específiques. El lema: “En la Diversitat
GLT ens fem Grans”; quan parlem de diversi-
tat no solament ens referim als colors de l’Arc
de Sant Martí, ens referim a les múltiples
formes de sexualitat i a les diferents edats
d’aquestes diverses sexualitats. Seguim apos-
tant per transformar les relacions socials
reivindicant nous models de vida en les rela-
cions afectivosexuals. Cal reinventar nous
espais de relacions on hi capiguem tots i
totes, i desfer els tòpics que les persones
grans no tenim desig sexual, no practiquem la
sexualitat, ni fem pública la nostra opció sex-
ual.                      Comissió Unitària 28 de juny 
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Nova mort als calabossos policials
UVEIU /ASTÚRIES.- El passat 20 de juny J.A.S.T. va ser detingut per maltractament en l’àmbit
familiar. Un cop a comisaria, i segons la versió de la mateixa policia, el detingut va començar
a sofrir convulsions i morí poc després. S’està a l’espera del resultat de l’autòpsia.                  

Centro de documentación contra la tortura 26/06/06

ESTAT DE MÈXIC.- «Del 29 de maig al 4 de juny,
la Comissió Civil Internacional d’Observació
per als Drets Humans (CCIODH), va realitzar
la quarta visita d’observació a Mèxic provoca-
da pels fets d’Atenco i Texcoco, els dies 3 i 4
de maig d’enguany. Durant la visita, es van
realitzar més de 200 entrevistes a tots els
actors del conflicte: persones detingudes,
persones preses, advocats i advocades,
organitzacions de drets humans, polítiques i
socials, institucions de govern a nivell local,
federal i estatal. Amb tot aquest material s’ha
elaborat l’Informe Preliminar que s’està lliu-
rant a Mèxic a totes les persones i institu-
cions que ens van donar el seu testimoni (...).
La iniciativa de la CCIODH sorgeix de la
responsabilitat de la societat civil preocupa-
da per les denúncies greus sobre violacions

dels drets humans individuals i col·lectius en
els fets ocorreguts en el conflicte de San
Salvador d’Atenco i neix avalada per més de
mil firmes de persones, organitzacions i insti-
tucions de diferents països. És per això que
ara tornem a dirigirn-os a l’espai que la va
veure néixer, per a tornar a sol·licitar l’adhesió
a les conclusions i recomanacions de l’in-
forme. Firmes que seran publicades, difoses i
enviades a totes les persones que ens van
donar el seu testimoni a les organitzacions
polítiques i socials, al govern mexicà i a les
institucions nacionals i internacionals per a
interpelar-les en la recerca de justícia.» Per
descarregar-se les conclusions podeu consul-
tar el web: http://cciodh.pangea.org i enviar
la vostra adhesió a cciodh@pangea.org.
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El 28 de juny, un any més, transexuals,
lesbianes i gais sortiran al carrer 

Retornen la simbologia franquista 

Campanya d’adhesions a les conclusions 

ANTIFEIXISME

VIC/OSONA .-Un dels actes de la Festa Major
Alternativa de Vic és el “Birranostrum”, que
consisteix en una cercavila per les esglésies
del casc antic organitzada per l’Assemblea
Jove de Vic i que inclourà consum de cervesa.
Josep Anglada i Rius, portaveu del grup
municipal de Plataforma per Catalunya, opina
que aquests tipus d’actes és “una mostra d’in-
civisme i una falta de cultura que no podem
permetre que embruti el programa de la nos-

tra Festa Major fent propaganda d’una diver-
sió malsana acompanyada de la burla de sím-
bols religiosos que mereixen tot el nostre
respecte”. Plataforma per Catalunya espera
que l’alcalde de Vic actuí en seny i en sentit
comú per tal que aquest esdeveniment no és
porti a la pràctica a la nostra ciutat, del con-
trari Plataforma per Catalunya convocarà un
acte de protesta davant l’Ajuntament de Vic
el proper 1 de juliol. Contra-Infos 27/6/06

L’extrema dreta demana la prohibició 
del cercavila “Birranostrum” a Vic 

cercavila del passat dissabte 10 de juny en
que hi participaren més de mig centenar de
joves lleidatans.Amb aquest acte de devolu-
ció dels símbols els joves de Lleida volen fer
partícips de la seva vergonya de créixer en
una ciutat que manté noms de carrers,
monòlits i simbologia diversa que recorden a
còmplices del feixisme, als partits que ens
governen; incapaços durant trenta anys de
realitzar un acte de justícia històrica i d’ho -
menatge a les persones que lluitaren per la
nostra llibertat.           Contra-Infos 27/6/06
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