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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALSFESTES MAJORS ALTERNATIVES

L’empresa de repartiment mundial UPS ha trencat les relacions comercials amb l’institut Huntingdon Life Sciences (HLS), després dels sabotatges arreu contra els seus furgons i d’altres instal·lacions; pel trasllat d’animals dedicats a la investigació científica. 

VALÈNCIA .- A primera hora del matí del diu -
menge 13, es va declarar un incendi al CSO
més antic de València, Pepica La Pilona,
que el va destruir per complert. El centre
social, okupat el setembre de 1996, havia
estat un referent de lluita al barri del
Cabanyal, davant els plans d’especulació
urbanística i remodelació total del govern
del PP. El fet que l’incendi tingués dos focus
i d’altres proves, apunten a que el foc fou
provocat. A continuació reproduïm el
comunicat de La Pilona: «El passat diu -
menge 13 d’agost, entre les 7 i les 9 del
matí, es va declarar un incendi en el centre
social okupat més antic de la ciutat de
València. L’incendi l’ha destruït per com-
plert. El CSO Pepica La Pilona hauria cele-
brat el seu desè aniversari el mes que ve,
essent un referent de la lluita social al
Cabanyal i a la resta de València. En aque-
sts deu anys, moltíssimes persones han
passat per la gestió d’aquest centre
emblemàtic i milers de col·lectius i person -
es han realitzat i disfrutat de les activitats
socials i culturals que s’han fet en tota
aquesta trajectòria. Aquest estiu s’havia
pintat per dins i per fora i s’estaven real-
itzant treballs de seguretat a l’edifici per
tenir-lo a punt per a setembre. El diumenge
13, cap a les 8 del matí arribaven els
bombers i cap a les 10 començaven a con -
gregar-se joves del barri per assebentar-se

del que havia passat i ajudar a treure les
poques coses que s’havien salvat. Tots els
indicis apunten a que ha estat intencionat;
el foc va començar per l’única finestra de
la planta baixa i prèviament, se l’hi havia
tret el plafó d’anuncis que la bloquejava i;
segons fonts del cos de bombers, a primera
vista, podria haver estat un segon focus de
flames a la part del darrera. Aquella nit, hi
va haver-hi gent fins les 6h del matí -tot i
que a Canal9 hagin dit que el foc va
començar a les 4h de la matinada- pel que
els possibles agressors haurien esperat a
que no hi hagués ningú. La Pilona, al 1996,
era un antic estibador abandonat i cremat -
el va cremar algú quan l’utilitzava el govern
de Franco per a donar suport logístic a
l’exèrcit nazi, tot i que només es va cremar
la planta baixa- ple de runes i rates. El
setembre d’aquell mateix any, un grup de
joves del barri i de València el van rehabil-
itat per la necessitat d’un centre social,
escollint el lloc com a focus de resistència
al pla urbanístic que vol derribar part
d’aquest barri històric. Durant aquests
anys, havia patit alguna agressió feixista i
l’any passat, algú va intentar cremar la
porta gran, però en aquesta ocasió ha que-
dat totalment irrecuperable. Ara, la pro-
longació de Blasco Ibáñez i els demés pro-
jectes urbanístics s’han tret de sobre un
obstacle més per als seus objectius. El

propietari, en parador desconegut -per
això mai ha pogut, legalment, desallotjar-
lo- des de fa anys, és l’únic que podria fer
que la policia científica realitzés una inves-
tigació. Per tant, l’única investigació possi-
ble serà la que faci l’assemblea de la Pilona
i la gent del Cabanyal. El Cabanyal i
València sencera han perdut un espai on
s’han cremat molts records i molta feina de
vàries generacions, però la il·lusió i els
motius continuen intactes amb els senti-
ments i les idees que mai ens podran cre-
mar. Haureu cremat un somni, ara només
queda l’odi i fer realitat un nou somni.
Visca el Cabanyal.» 

CSO La Pilona + Contra-Infos 22/8/06

L A PILONA ERA EL CSO MÉS ANTIC I REFERENT EN LA LLUITA AL C ABANYAL

Un incendi destrueix completament el CSO La Pilona 
El foc va començar per dos focus i l’assemblea denuncia que va ser provocat

Façana cremada del CSO La Pilona
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Tot i la massiva presència policial la gent pot 
celebrar les Festes de Gràcia amb tranquil·litat

Mossos de paisà es fan fotografies digitals il·legals amb gent que es trobava de festa a Gràcia
VILA DE GRÀCIA .- Les Festes Majors de Gràcia
han estat una plataforma propagandística
pels mossos d’esquadra. Sense cap presència
policial possiblement el resultat hauria estat
exactament el mateix, ja que els antiavalots
simplement es dedicaven a dir-li a la gent que
callés i no fes sorolls, com si es tractessin d’a -
gents del civisme. El soroll no s’acabava a les
2:30h i a les 3:30h durant el cap de setmana, ja
que a les 5, 6 o 7 del matí encara hi havia batu-
cades a la plaça del Sol i al carrer del Torrent
de l’Olla, tal i com ha succeït als carrers de
Gràcia durant els últims 8 anys. El precedent
era però l’any anterior, quan els antiavalots de
les UPAS van carregar contra centenars de
persones i van apallissar salvatgement a partir
de les tres de la matinada, generant la respos-
ta de molta gent i provocant una situació de
tensió i enfrontaments generalitzada al barri.

Aquest any, però, les UPAS van ser relegades i
se’ls va impedir actuar en primera fila durant
les festes. A canvi d’això, més de 300 mossos
d’esquadra, més d’un centenar dels quals de
paisà, omplien carrers i places. Els agents
d’incògnit, anaven vestits amb robes infor-
mals i d’estètica alternativa segons els
paràmetres de moda a l’ús. Les samarretes de
Negu Gorriak, Barricada, Sociedad Alkohólika
o Los Ramones varen incrementar les seves
vendes durant la setmana anterior, ja que eren
majoritàries entre els policies infiltrats.
Alguns d’ells semblava que haguessin fet
classes a l’Institut del Teatre, fent-se passar
per borratxos (encara que alguns si que varen
beure cervesa contínuament, llançant “incívi-
cament” llaunes i ampolles al carrer), cantant
i cridant. Una noia amb pulsera de punxes i un
noi amb gorra paramilitar feien la feina bruta,

portaven una càmera digital i es feien
fotografies enmig de l’alegria festiva amb
aquells que tocaven bongos, es pixaven o
picaven contenidors entrada la matinada, per
engrossir així els arxius fotogràfics il·legals de
la policia catalana.  L’operatiu era comandat
pels dos caps policials desplaçats fins a la
zona, Capell i Saumell, que la matinada de
divendres es discutien amb El Periódico, ja
que creien que el titular de “Grupos de
jóvenes increpan a la policia en las fiestas de
Grácia” no era correcte, no donava bona
imatge dels mossos. I no ho oblidem tot era
una qüestió d’imatge. Però no només hi havia
diversos centenars de policies, també hi eren
prop d’un centenar de periodistes, que durant
les festes van fer guàrdia un dia o altre als car-
rers de la vila, esperant els ansiats enfronta-
ments.  Per cert, n’hi havia un que anava dient
que treballava per l’Agència Catalana de
Notícies, però que en realitat treballava pels
mossos. D’això se’n diu suplantar la personal-
itat, i si no anem errats és un delicte. Tot i el
desplegament policial massiu i provocador,
les festes van acabar tranquilament, tal i com
havien començat. El solar okupat a Torrent de
l’Olla, la plaça del Poble Romaní, La Muerte,
Kampanilla i el carrer Sant Pere Màrtir van fer
les seves festes tot i no estar federats, amb els
continguts reivindicatius escollits per a l’o-
casió. Abans de les festes al solar, una cercav-
ila d’unes 300 persones amenitzades per la
companyia Electro-Tuna de Bilbo va recórrer
els carrers de Gràcia. Dissabte també hi hagué
una manifestació organitzada per la
Coordinadora Antirepressiva i l’Assemblea de
Joves, on hi van participar unes 150 persones. 

Contra-Infos 22/8/06
Manifestació a Gràcia sota el lema: «per unes festes tranquiles, sense policia»



LLUITES D’ARREU

LLUITES LABORALS

SANTS/BARCELONA .- Amb les festes d’enguany,
ja són dotze edicions de les Festes Majors
Alternatives de Sants, organitzades per
l’Assemblea de Barri de Sants. Unes festes que
sorgiren com a necessitat lúdica i reivindicati-
va de grups de joves del barri, i que amb el
temps han anat creixent i reinventant-se amb
altres realitats associatives locals fins a con-
solidar-se com un referent sociocultural no
només de Sants, sinó de molts altres barris i
pobles del nostre país. Aquests han estat
dotze anys d’esforços col•lectius, d’imagi-
nació portada a la pràctica, de presa creativa
del carrer com a escenari natural de la festa i
la lluita, doncs les Festes Alternatives estan
estretament vinculades a les realitats locals
que impulsen la transformació quotidiana de
la nostra societat: centres socials okupats,
cooperatives autogestionàries, associacions
de veins, casals independentistes, butlletins

de comunicació populars, grups de música i
de cultura popular, i demés persones impli-
cades en les lluites socials de Sants.
Renunciant a les subvencions –tant institu-
cionals com d’entitats financeres- les festes
alternatives han anat creixent sobretot amb
l’energia solidària dels centenars de persones
que hi han treballat. I aquests esforços han
servit per a obrir un espai festiu i de cultura
popular amb una personalitat pròpia, que fa
d’altaveu de les resistències (contra l’especu-
lació immobiliària i urbanística; denunciant
els desallotjaments dels centres socials oku-
pats, antirepressives,...) i que recolza
econòmicament els projectes comunitaris
d’aquesta altra societat en marxa: l’Assemblea
de Barri de Sants, La Burxa, el Punt
d’Informació sobre estrangeria, etc. Són, per
tant, unes festes autogestionades i autoges-
tionàries, doncs el procés de creació de les

festes és col•lectiu i assembleari, i els pro-
jectes que es recolzen amb les festes caminen
cap a aquesta societat autoorganitzada que
desitgem, on el poder i el diner no regeixin les
nostres vides, sinó la solidaritat i la coop-
eració. Per tant, un any més, obrim l’organ-
ització i la participació de les Festes a aque-
lles persones que desitgin i necessitin un
espai de llibertat com el de les festes alterna-
tives. Només així superarem els entrebancs
institucionals que cada any intenten
minoritzar unes festes no controlades ni pels
polítics ni pels bancs, només així anirem teix-
int la xarxa de relacions que ens faran possible
que els espais de llibertat cada vegada siguin
més amplis en els nostres barris, i en les nos-
tres vides. Tot el programa a: www.bar-
risants.orwww.barrisants.org/especials/alter
nativa/2006/

Assemblea de barri de Sants 22/8/06

BUENOS AIRES/ARGENTINA.- El passat 15
d’agost, entre 30 i 40 persones,  es van man-
ifestar pels carrers del centre de Buenos
Aires, fent pintades i cantant consignes per
la llibertat de Juan, Rodri i Alex, empres-
onats a Barcelona el passat 4 de febrer
després dels fets de Sant Pere més Baix. La
nit abans, el 14 d’agost, es va tirar un coctel
molotov als dipòsits de la companyia
Telefónica Argentina. Deixant octavetes de
solidaritat amb els presos del 4f.

Grupo de la Cólera 22/8/06

TORREDEMBARRA /BAIX GAIÀ.- El dissabte 19
d’Agost, l’Assemblea de Joves del Baix Gaià,
van okupar de forma simbòlica una casa
abandonada situada al Passeig marítim, una
més que dibuixa la realitat turística i espec-
uladora de la costa, una costa condemnada i
castigada sota el poder de la construcció: un
poder que vulnera el dret a accedir a un
habitatge digne i destrueix el medi ambient.
Amb aquesta acció volen reivindicar dos
punts: En primer lloc: la inaccessibilitat per
part dels joves, i no tant joves, a viure sota un
sostre decent, degut al progressiu encariment
del sòl com a conseqüència de l’especulació.
Denuncien per tant que: tant a Torredembarra
com a la resta de pobles costaners del Baix
Gaià aquesta dinàmica econòmica ha perjudi-
cat directament a les classes populars.
En segon lloc: la nostra terra es troba en una
greu situació, on cada cop més manquen els
espais naturals degut al negoci del gran mer-
cat que gràcies al seu poder econòmic pot
destruir aquells espais que pertanyien al

poble, i així construir-ne uns d’altres al
servei d’una gran minoria privilegiada de la
població. Denuncien per tant que: s’ha
destruït a canvi d’un negoci efímer unes ter-
res que ara són irrecuperables, com el
Roquer, actual port esportiu (la zona més
mafiosa i consumista de Torredembarra) i la
Platja del Canyadell, espai edificat amb el
permís de la burgesia i el reformisme català.
Torredembarra no és l’únic poble agredit per
l’especulació arreu dels Països Catalans, de
l’edificació i la destrucció de paisatges natu-
rals en són exemples notoris les comarques
del País Valencià, que són arrasades per emp-
reses destructores com Marina D’Or, camps
de Golf, etc. Denuncien també la possible
construcció del Muntanyans II, per a constru-
ir centenars d’edificis, que aïllarien biològica-
ment la quarta zona humida més important
del Principat. Davant d’això, us convoquen a la
manifestació el proper dia 10 de setembre a
les 19h a la Plaça de les Monges.

AJBG 19/8/06 

OAXACA/MÈXIC.- Les mobilitzacions i accions
per a destituir al governador de Oaxaca,
Ulises Ruiz Ortiz, continuen en un fort ambi-
ent de repressió per part del seu govern con-
tra el moviment magisterial (mestres) i contra
l’APPO (Assemblea Popular del Poble de
Oaxaca). La matinada del 21 d’agost grups
paramilitars fortament armats van atacar les
antenes del canal 9 on un mestre de 58 anys
va resultar ferit de bala i 3 més es troben des
d’aleshores desapareguts. El canal 9 és el
canal de radio i televisió públics de Oaxaca
que desde l’1 d’ agost està pres per grups de
dones pertanyents al SNTE (sindicat nacional
de treballadores de l’educació) i  la APPO.
Dimarts dia 15, policies ministerials de paisà
van intentar entrar a la forca a casa de Flavio
Sosa, membre de la corrdinació provisional
de l’APPO,  però la ràpida reacció dels seus
veïns va permetre desarmar-los i retenir-los
fins dos dies després,  quan van ser entregats
a la Creu Roja. Dijous 17, va ser detingut un
membre de la Central Campesina Cardenista
per agents de la policia al local de l’organ -
ització a Tuxtepec; al vespre del mateix dia, a
l’estació d’autobusos de 2° classe, tres
desconeguts atacaren tres mestres: una va
poder escapar, l’altre va rebre forts cops i la
tercera persona encara es desconeix on està.

Divendres 18, en un dels bloquejos per secun-
dar la jornada de vaga, tres persones van
intentar arrestar a un dels integrants del blo-
queig; al sortir els seus companys a defensar-
lo els tres desconeguts van obrir foc contra la
gent ferint greument de bala a un mestre,
donant-se posteriorment a la fugida i ama-
gant-se, finalment, a l’Academia Estatal de
Policía. Al vespre, al final de la manifestació,
al zócalo de Oaxaca on es manté una acam-
pada indefinida per protestar, un altre
desconegut va apunyalar al mestre Antonio
Marcos Santos Sarmiento i es va donar a la
fuga. Malgrat la repressió, però, el sentiment
de que és possible la transformació política i
social de Oaxaca es respira tant fort que el
moviment segueix tirant endavant amb noves
propostes i accions. Aquests últims dies
romanen tancades totes les oficines
bancàries del centre de la ciutat per bloque-
jos de gent, les botigues d’Elektra, una gran
empresa que ha col.laborat estretament amb
Ulises Ruiz Ortiz, també han estat tancades i
ja s’anuncien noves accions, cada cop més
contundents si no s’atura la repressió contra
membres del moviment popular. Divendres 18
d’agost, va tenir lloc una jornada de vaga con-
vocada per la FSODO (Front Sindical
d’Organizacions Democràtiques de Oaxaca);

on prop de de 80000 treballadors/res van
aturar la seva activitat, molts comerciants del
centre de la ciutat de Oaxaca seguien amb la
seva activitat habitual i només tancaven quan
els piquets informatius s’hi apropaven.
Mentrestant, tant el governador com els
grans mitjans de comunicació segueixen ter-
giversant la realitat que es viu a Oaxaca i es
parla simplement d’un problema d’ordre
públic que en breus serà solucionat; Ulises
Ruiz, a més, segueix aferrat al poder encara
que porta setmanes pràcticament desa-
paregut de la vida pública i tant ell com els
diputats estatals es desplacen amagats per no
ser boicotejats. Per una altra banda, l’APPO
més altres organitzacions civils i de drets
humans de Oaxaca van convocar pels dies 16
i 17 d’agost el I Foro Nacional “Construyendo
la democracia y la gobernabilidad en Oaxaca”
on han participat més de 1500 persones d’ar-
reu del país i on s’ha analitzat el contexte
nacional i estatal i s’han comencat a donar les
primeres passes cap a una nova constitució i
un nou període constituient per l’estat. En
mig d’un convuls panorama nacional, tan pel
frau el.lectoral i els diferents conflictes
socials que agiten el país, hi ha moltes espec-
tatives i esperances posades sobre el que
passi a Oaxaca.           Contra-Infos 22/8/06

Se celebren les 12es Festes alternatives a Sants

S’intensifica la repressió contra les mobilitzacions 
per destituir el governador d’Oaxaca

Contra l’especulació a Torredembarra ELS FETS DE SANT PERE MÉS BAIX

Accions a Argentina
en suport als 
presos del 4f

BARCELONA .- Des de les 10 del matí fins a les 7 de
la tarda del passat divendres 18, diversos tre-
balladors llatinoamericans de Mercadona es
van tancar en una gàbia de grans dimensions
davant d’un dels supermercats per simbolitzar
la companyia com a «centre d’explotació labo-
ral». Els treballadors en vaga del centre logístic
de Mercadona a Sant Sadurní d’Anoia, van
decidir emprendre aquesta acció davant el
supermercat de l’Avinguda Roma, número 22, al
costat de l’estació de Sants. Van col·locar una

cel·la de gairebé tres metres d’alçada i la van
decorar amb cartells al·lusius al conflicte.
Posteriorment s’hi van tancar a dins uniformats
i amb esposes. Segons el mateix grup de trebal-
ladors, van decidir dur a terme la protesta
«perquè treballar a Mercadona amb les amen-
aces de deportació, assetjament, inseguretat
laboral i la persecució sindical, se senten pre-
soners lligats de mans i peus a les condicions
laborals que imposa l’empresa després d’haver-
los contractat en origen als seus països». 

Inspecció obre un expedient sancionador 
Inspecció ha decidit obrir acta per l’incom -
pliment de la normativa de manipulació de
càrregues i pesos a Mercadona. A partir
d’aquí comença el procediment de l’expedi-
ent sancionador a l’empresa. La CNT havia
denunciat en reiterades ocasions la manca
de seguretat dels centres, que al 2001 ja va
provocar la mort d’un treballador al caure-li
una càrrega a sobre.

CNT + Contra-Infos 22/8/06

Treballadors llatinoamericans de Mercadona «entre reixes» 
Una cel·la de grans dimensions davant d’un dels supermercats simbolitzant-lo com a «centre d’explotació laboral»

BARCELONA.- A causa de la decisió presa pel
tribunal de l’Oferta Pública d’Ocupació 2006
(OPE) en la valoració de la Prova Pràctica
(sobretot en la prova d’escombrar) que ha
donat com resultat de la mateixa que de les
212 persones examinades només han superat
la prova 44 persones (el 20’75%), donant-se a
més la circumstància que de les 7 persones
presentades en el torn d’integració no ha
aprovat cap. La Secció Sindical de CGT de
Parcs i Jardins manifesta la seva disconformi-
tat amb la decisió adoptada pel tribunal de la

OPE 2006 i el nostre total desacord davant el
que creiem unes valoracions arbitràries,
irregulars i injustes, que deixa a la majoria
dels Opositors (al suspendre a un 79’24%)
fora del procés selectiu, després d’haver
superat un psicotécnic, una prova teòrica i
altra de català; sent persones de demostrada
vàlua professional, treballadors amb forma-
ció que duen anys treballat en l’ofici, i que
havien aprovat proves idèntiques en anteri -
ors Ofertes Públiques i Borses de Treball. Per
tot això, i donat el perjudici als opositors i el

desprestigi per a la imatge de l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins que ha creat la
decisió adoptada pel tribunal de la OPE 06
vam exigir tant a la Presidenta del Institut
Imma Mayol com a l’Alcalde de Barcelona
Joan Clos, (atès que l’Ajuntament te
l’obligació de tutelar en tot moment el
procés de la OPE de Parcs i Jardins) que s’im-
pliquin en la solució del problema creat i
assumeixin les responsabilitats del succeït.

Secció sindical de CGT de 
Parcs i Jardins 22/8/06

Al·legacions de la secció sindical de CGT de Parcs i Jardins

PER AJUTS ECONÒMICS A PRESOS 4F:
LA CAIXA 2100-3002-01-2105267123

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES66

Oficina: Plaça Sant Pere, 4, 08003, BCN



Tornen les fortes tempestes aquesta setmana. Dijous a la tarda creixeran núvols potents al nord de Catalunya que
deixaran pluja fins a la matinada a Girona i la costa del Maresme, algun ruixat dispers a Barcelona. La nit de divendres a
dissabte arribarà un front de tempestes fortes que es mantindran bona part de dissabte. Les temperatures baixaran. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 Dissabte 26 Diumenge  27 Dilluns 28 Dimarts 29

ANTIFEIXISME

LLUITES ANTIPATRIARCALS

DIJOUS 24 D’AGOST A LES 20H A LA PLAÇA SANT JAUME <M> JAUME I L4

Cassolada urgent Palestina i Líban
POSA’T E N CONTACTE AMB NOSALTRES AL MAIL ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics a Contra-Infos

EN DEFENSA DEL LÍBAN I PALESTINA

S ANTIAGO DE COMPOSTELA/GALIZA.- Tres joves
van irrompre la matinada del 19 d’agost en
un local d’ambient del Casc Històric per
insultar els clients. Quant l’amo de l’establi-
ment va intentar treure’ls, el van tirar al terra
i li van donar una pallissa. Cinc persones van
acabar amb contusions a l’hospital. Aquests
joves van arribar a l’establiment Forum, ubi-
cat en la rúa Travesas número 4, entorn de
les quatre de la matinada. Hi hauria unes
trenta persones. És un local d’ambient, així

que la majoria éren joves gais i lesbianes que
estàven ballant o prenent una copa.  Els tres
joves es van negar, al principi, a pagar els dos
euros que costa l’entrada. “Així que van ser
una estona a la porta amb el propietari de
l’establiment fins que els va deixar passar”,
Aquests individus van començar a trencar
vasos i tirar ampolles. Va ser en aquest
moment quan l’amo del local, va intentar
fer-los fora. Però quan els agressors estaven
ja a la porta van començar a agredir al propi-

etari. Els joves van ser detinguts per la poli-
cia nacional, però en menys d’una hora ja
estaven al carrer. 
Mira també: http://www.fagc.org. 
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Sabotatges en 
carnisseries i

botigues d’animals
GRÀCIA/BARCELONA.- La nit del 7 al 8
d’agost, sis carniceries, una peixateria i dos
botigues d’animals van ser segellades amb
pega i filferro al barri de Gràcia de
Barcelona. La nit del 11 al 12 d’agost, cinc
carniceries i dos botigues d’animals van
tornar a ser segellades. Tres de les
botigues van estar tancades durant uns
quants dies.

Acción Vegana 22/8/06

VALÈNCIA.- El proper 26 d’agost se celebrarà a
la ciutat de valència un concert nazi amb tota
la impunitat. La capital de l’Horta torna de
nou a ser l’escenari dels grups de música
racistes i filonazis que actuen amb total
impunitat arreu de l’Estat. Pàgines web d’ori-
entació neonazi anuncien la cita pel proper
dissabte 26 d’agost a València, sense concre-
tar el lloc, mentres diferents col•lectius s’or-
ganitzen per denunciar aquest acte i demanar
que la justícia actuï amb contundència contra
qualsevol exaltació racista. El cartell ofereix
un telèfon i un correu electrònic de contacte,

com sol ser habitual en aquests actes, que s’a-
caben sempre realitzant amb el vist-i-plau de
les respectives delegacions de govern. Tot i
que aquestes bandes es declaren obertament
feixistes i nazis, i tenen lletres explícitament
racistes que inciten a la violència i a la dis-
criminació, no hi ha hagut encara cap cas de
censura o penalització. No és la primera veg-
ada que València acull un acte d’aquest signe.
Ja els anys 1992 i 1993 van ser organitzats els
concerts Oi! Fallas de l’extinguida i il•legal -
itzada organització neonazi Acción Radical, i
que va posar la ciutat sencera en alerta per

l’arribada de nombrosos skinheads neonazis
de tota Europa. Des d’aleshores es tenen con-
stància d’altres actes similars esdevinguts
amb total discreció i secretisme. Aquest any
però, el partit polític d’orientació feixista
Alianza Nacional va comptar amb l’au-
torització de la Delegació de Govern per cel-
ebrar a la plaça de Saragossa un acte polític
on es van desplegar diverses insígnies de
caràcter xenòfob i preconstitucionals i que va
comptar amb l’actuació musical d’Eduardo
Clavero. Mira: valencia.indymedia.org. 
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L’ESCALA/BAIX EMPORDÀ.- Dos nois de Castellar
de 18 i 21 anys van ingressar dilluns 21 a la
presó després d’haver apallissat amb molta
brutalitat i fins a deixar en estat de coma,
ingressat a l’Hospital de Perpinyà, un noi
francès que passava les vacances a la població
de l’Escala. Els joves de Castellar, Ivan J.A. i
Jordi A.C., acompanyats de Juan Carlos M.M.
(que ha quedat en llibertat amb càrrecs) van

llogar un apartament a l’Escala per passar les
vacances. El passat dijous 17 d’agost van
perseguir i apallissar el noi francès que anava
acompanyat d’un altre jove que va sortir cor-
rent i va fugir de l’agressió. No ha trascendit si
hi havia connotacions racistes o homòfobes a
l’intent d’assassinat, però si s’ha sabut que els
joves de Castellar pertanyen a un grup d’ul-
tradreta que de forma reiterada apallissa,

especialment immigrants, a la població valle-
sana. Tot i la reiteració aquests joves han que-
dat sempre en llibertat després de declarar
als jutjats de Sabadell. Aquest cop, però, van
declarar als jutjats de Figueres i van ingressar
a presó. Dos dels joves van ser detinguts a
l’Escala el 18 d’agost, però Ivan J. va ser cercat
el 19 d’agost a Castellar, on ja havia tornat de
vacances.                       Contra-Infos 22/8/06

GIRONA.- Pel proper 6 de setembre s’ha fixat la
data del judici del cas Birulés, sis anys després
dels fets. El 2 d’octubre del 2000, a l’acte inau -
gural del curs acadèmic de la Universitat de
Girona, la ministra del PP Ana Birulés és con-
vidada per l’equip rectoral. Uns 500 estudi-
ants, convocats per la CEPC i les assemblees
de facultat es concentren contra la presència
de Birulés. Els mossos d’esquadra i la policia
municipal carreguen indiscriminadament
contra els concentrats, provocant una batalla
campal. Els cossos de seguretat organitzen un

cordó policial per impedir l’entrada dels
alumnes al claustre. Ni tan sols poden
accedir-hi els representants dels estudiants.
Alguns d’aquests nois, però, finalment hi
entren, amb el DNI a la boca. Aquestes iden-
tificacions serviran després perquè s’obrin
diligències contra els representants dels estu-
diants. Quan l’acte es clou, la ministra marxa
ràpidament. Però les intimidacions policials
continuen durant una bona estona... Mesos
després, quatre joves reben una citació per
declarar davant del jutge. Estan imputats per

delictes de desordres públics i atemptat a
l’autoritat. La fiscalia en demanarà, per tot
plegat, 1 any i 8 mesos de presó per a cada un.
A més a més, els mossos d’esquadra fan con-
star a l’atestat que tres agents varen ser agred-
its pels representants dels alumnes -fet que
no va ser observat per ningú-. En canvi, sí que
hi ha informes mèdics que testimonien
ferides dels estudiants provocades per la vio-
lència dels uniformats.  

Alerta Solidària
+ Contra-Infos 15/8/06

LLUITA ESTUDIANTIL

BARCELONA.- La Plataforma Aturem la Guerra,
que des del 7 de juliol convoca concentra-
cions cada dijous a la plaça Sant Jaume, ha
emès un comunicat front l’aprovació de
Nacions Unides de la resolució 1701. Per altra
banda, ha anunciat que continuarà amb les
cassolades, ja que la guerra al Líban i a
Palestina continua, així com la impunitat de
l’estat d’Israel. A continuació reproduïm part
d’aquest comunicat: «(...) Des del primer dia
hem exigit l’alto el foc i ara amb la resolució
1701 del Consell de Seguretat sembla que s’ha
aconseguit. Però no ens enganyem. Volem un
alto el foc en bones condicions. Hem de ser
més exigents i vigilants amb tot allò que
s’està negociant. Hi ha experiències molt neg-
atives de forces d’interposició. N’hauríem
d’haver après i no ho sembla. Quina és la
situació? Al llarg de 34 dies, més de 1200
libanesos han mort, la majoria civils i encara
apareixen cadàvers sota les runes. Més d’un
milió de desplaçats, les pèrdues materials
libaneses són immenses. Les instal·lacions
vitals han estat destruïdes: l’aeroport, els
ports, reserves d’aigua, depuradores, centrals

elèctriques, centenars de quilòmetres de car-
retera, ponts, gasolineres i milers i milers de
vivendes. El govern d’Israel diu que han patit
la baixa de 119 soldats i 41 civils. Aquest és el
resultat provisional d’aquesta guerra, sense
comptar altres efectes com els de caràcter
ecològic. Exigim que l’Estat d’Israel indem-
nitzi al Líban pels danys causats. Exigim que
siguin detinguts i jutjats Olmert, Peretz i
Halutz com a criminals de guerra. No volem
que amb aquesta resolució es vulgui perse-
verar amb una política de doble tracte tan
estimada per EUA, Israel i l’ONU. No volem
que el govern israelià aprofiti les llacunes, els
buits de la resolució 1701 per mantenir blo-
quejat l’espai aeri i marítim del país. No
volem que es posi al mateix nivell els agres-
sors i els agredits. No volem que exerceixi cap
paternalisme colonial. No volem que la res-
olució 1701 sigui una repetició de la invasió de
1982. Sabem de sobres que el govern d’Israel
és mestre en incompliment de resolucions de
l’ONU. Tothom recorda Sabra i Chatila. Si
aquesta interposició de forces de les NNUU
no va precedida d’accions que modifiquin

l’ocupació israeliana es farà còmplice de
l’ocupació. Mentre ha durat el càstig als
libanesos ningú se’n recorda de Gaza i
Cisjordània. Ni de l’ampliació del mur. La sol-
idaritat és vital. Cal que fem pressió als nos-
tres governs perquè no siguin còmplices dels
projectes expansionistes d’Israel i EUA.
També volem manifestar la nostra solidaritat
amb totes aquelles persones i col·lectius que
dins d’Israel es mobilitzen contra la política
bèl·lica del seu govern...». Se suspenen les cas-
solades a Lleida
A la ciutat de Lleida, els grups contra la guer-
ra han decidit suspendre temporalment les
cassolades, tot i que mostren «...la nostra més
enèrgica protesta per tot el succeït al Líban i
a Palestina.». A l’igual que la Plataforma
Aturem la Guerra, denuncien la impunitat
amb què Israel se salva de nou i rebutgen la
nova resolució. També fan una crida a la man-
ifestació unitària que se celebrarà a Barcelona
el proper 1 d’octubre a les 12h al Passeig de
Gràcia amb Ronda Sant Pere; punt habitual
de les manifestacions contra la guerra. 
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Denuncien la impunitat d’Israel davant l’alto al foc

El Judici del cas Birulés fixat pel proper 6 de setembre
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Marxa de torxes «Salvem Can Vies»

Joves d’ultradreta de Castellar deixen un noi en coma a l’Escala 

«El 26 d’agost Aturem el feixisme a València»

Agressió homòfoba en un local del casc vell de Santiago  
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