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B u t l l e t í  S e t m a n a l  d e  C o n t r a - I n f o r m a c i ó

ELS FETS DE LA CIMERA D’EVIAN

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

LLUITES CONTRA EL PATRIARCATELS FETS DE SANT PERE MÉS BAIX

Una trentena de persones s’han tancat al despatx del director general de l’Inserso a Madrid, per a protestar contra la nova Llei de Dependència que afecta a les persones discapacitades ja que no fomenta l’autonomia i l’autogestió. 

Suïssa.- Set mesos després que el jutge absol-
gués als dos policies que gairebé van matar a
un activista al Pont d’Aubonne al G8 de l’any
2003, un tribunal del cantó de Vaud ha decid-
it denegar el recurs interposat pels activistes
Martin i Gesine. Martin mai es recuperarà
plenament de la caiguda que li va provocar un
policia al tallar-li la corda que el sostenia en
una acció al pont. La caiguda de Martin va ser
de 23 metres, destrossant-li un peu i tren-
cant-li una part de la columna vertebral. Fins
ara, el govern del Cantó de Vaud no s’ha dis-

culpat pels fets, ni ha demostrat cap interès
en revisar les estratègies policials. Aquest ha
estat el darrer recurs judicial possible, ja que
a Suïssa existeix una llei que impedeix als ciu-
tadans denunciar a la policia als tribunals fed-
erals suïssos. Finalment, els activistes han
declarat que «el resultat judicial  del cas ens
empeny a continuar utilitzant l’acció directa
no-violenta. El sistema intenta semblar
democràtic. El G8 és el millor exemple que
això no és així. La nostra lluita continua». 

Suport Aubonne + Contra-Infos 12/9/06

BARCELONA .- Divendres 8 a les 12 del migdia,
mentre Jordi Hereu prenia possessió del seu
nou càrrec com alcalde de Barcelona, una
quarentena de persones es van concentrar
enmig de plaça Sant Jaume exigint explica-
cions als interrogants dels fets del 4 de febr-
er. Els manifestants, amb una pancarta de
«Libertad Rodrigo, Alex y Juan», van denun-
ciar que la marxa sobtada de Joan Clos ha
deixat molts interrogants no resolts del que
realment va succeir al carrer Sant Pere Més
Baix la matinada del 4 de febrer. Entre d’altres
aspectes, el grup de suport als joves empres-

onats exigeix a Clos que expliqui el perquè va
declarar en primera instància que el guàrdia
urbà havia estat ferit amb un test llançat des
de la façana i el perquè després va modificar
la versió. Aquest detall és la prova principal
que manté des de fa set mesos a Juan,
Rodrigo i Alex a la presó. Després d’una hora
i mitja de concentració amb petards i xiulets,
i sota un gran desplegament policial de tots
els cossos per a l’ocasió; es va desconvocar
l’acte amb l’amenaça dels mossos d’esquadra
de confiscar les motxilles si es tiraven més
petards.                        Contra-Infos 12/9/06

BARCELONA .- Els propers 14, 15 i 16 de setembre
parirem amb dolor i plaer la primera edició
del Festival de Video TranZmariKaboLlo de
Barcelona, nascut de l’ànsia col·lectiva de
recopilar i difondre vídeos no comercials de
temàtica sexual extraviada. El festival neix de
la necessitat de no resignar-se davant la
injustícia. Barcelona s’està transformant en
una ciutat aparador per al turisme, però cada
cop més irrespirable per a les que hi vivim i
no tenim un estatus econòmic alt. I val a dir
que les darreres ordenances municipals “en
pro del civisme” no fan sinó empitjorar les
coses per a treballadores del sexe, okupes,
immigrants, joves sense recursos, i per totes
les persones que no s’ajusten al model de ciu-
tadà/ciudadana consumidor/a. Les policies
local i autonòmica s’estan especialitzant en
fustigar aquests col·lectius, i les detencions
arbitràries acompanyades de tortures a les

comissaries (que mai han deixat de donar-se,
per altra banda) sembla que, en els darrers
temps, estan agafant una forta embranzida i
ens recorden la impunitat policial que aque-
sts governs tan d’esquerres que gaudim ens
havien dit formava part d’un passat dictatori-
al pretesament superat. Totes les iniciatives
que no poden ser absorvides pel discurs ofi -
cial es persegueixen. Les trans, lesbis i marikes
que participen en el festival de vídeo volen
aportar el seu granet de sorra a aquesta
situació i donaran tots els beneficis
econòmics que generi el festival a persones
detingudes durant aquest any. És per això que
es cobraran 2 o 3 euros d’entrada en cada una
de les tres sessions del festival i s’organitzarà
una festa de cloenda a tal efecte. Per a més
informació: 
festivalvideotranzmarikabollo.blogspot.com

TranZmarikabollo 12/9/06

VILA DE SANTS.- El divendres 8 de setembre
a les 5 de la tarda, un ampli i variat dis -
positiu d’urbana,   mossos, bombers i
bcneta van desallotjar l’acampada contra
la vivenda digna del carrer Rosend Arús.
S’estrenava d’aquesta manera el nou
alcalde Jordi Hereu al seu càrrec. La con-
centració-caçolada amb què es va rebre el
dispositiu es va convertir en una   mani -
festació d’unes 150 persones fins al dis -
tricte de Sants. L’estratègia de visibil -
ització i resistència va consistir en quatre
dies d’okupació incívica del carrer, trans -
formant-lo en la nostra llar i desenvolu -
pant tot tipus d’activitats: dinars populars,
tallers, concerts, cinema a la fresca...

Llancem la casa per la finestra i la muntem
al carrer per denunciar les múltiples man-
ifestacions de la   violència immobiliària
que es viuen tant al barri   de Sants com a
la ciutat aparador de Barcelona: desallot-
jaments,mobbing, desnonaments, lloguers
sagnants, hipoteques salvatges ... per
denunciar la nul·la política de vivenda que
desenvolupen les autoritats polítiques,
per denunciar que Barcelona es posa
guapa però no per als seus veïns i veïnes
que son sistemàticament expulsats dels
seus barris,  per assenyalar als respons-
ables (administracions públiques i empre-
ses privades) de l’especulació i la bombol-
la immobiliària.         La Rosenda 12/9/06 

Concentració a la presa de 
possessió de Jordi Hereu per 

denunciar els interrogants del 4F
Una quarentena de persones denuncien l’empresonament

des de fa 7 mesos de Rodrigo, Alex i Juan

Deneguen l’última apel·lació
possible en el cas contra la 

policia en el pont d’Aubonne 

El festival «Tranzmarikabollo»
difondrà vídeos no comercials
de temàtica sexual extraviada

«S I ENS TREUEN LA CASA , LA LLANCEM PER LA FINESTRA

I LA MUNTEM AL CARRER!»

Desallotjada l’acampada per la
vivenda digna i  contra el 

desallotjament de La Rosenda

Arribada del desplegament policial de la guàrdia urbana per a desallotjar l’acampada

Aturat el desallotjament de 
La Impremta a Terrassa

El Centre Social va ser okupat el desembre del 2005

TERRASSA/ VALLÉS OCCIDENTAL.-El passat 6 de setembre estava previst el desallotjament del
CSO La Impremta a Terrassa okupada desde el desembre del 2005. Unes 70 persones es con-
centraven a primera hora del matí en defensa d’aquest CSO i s’havien preparat accions de
resisténcia; mentres la zona del centre de la ciutat, on es troba el CSO, romania tallada per
la policia municipal sense deixar entrar ningú, estona més tard arribava la noticia on s’atu-
rava el desallotjament. Amb aquesta primera batalla guanyada, La Impremta continua com
a espai autónom realitzant activitats contraculturals.                        Contra-Infos 12/09/06



BARCELONA .- Com cada any, la manifestació de
la tarda de l’esquerra independentista va
començar a la plaça Urquinaona i va aglutinar
a milers de persones. Enguany, Maulets,
Endavant i les CAJEI van anar tots junts i no en
diversos blocs. Alhora, el bloc de suport als
presos i preses polítiques catalanes va comp-
tar amb molta més gent que els anys anteri-
ors. Darrera el gran grup, hi anava el Bloc
Negre que va aglutinar unes dues-centes per-
sones. El recorregut de l’esquerra indepen-
dentista va acabar al Passeig del Born on es

van fer diversos parlaments i el Bloc Negre al
Fossar de les Moreres. 
Manifestació de la CNT contra
«el terrorisme patronal» 

A les 6 de la tarda i a l’altra banda del centre
de la ciutat, a plaça Universitat, va començar
la manifestació convocada per la CNT contra
la precarietat. Unes 150 persones es van man-
ifestar pel centre denunciant els diferents
conflictes laborals en empreses com
Mercadona, Iberia, Seat i Braun.   

Contra-Infos 12/9/06

BEGUES/BAIX LLOBREGAT.-”Salut! Som un grup
de persones de diferents llocs del planeta
que un dia ens vam reunir per portar a terme
un projecte d’okupació rurbana a Begues
(Baix Llobregat). Vam okupar una masia fa 6
mesos, Kan Yakari,  com a lloc de convivèn-
cia i aprenentatge entre nosaltres i cap a
l’exterior, i també per a fer diverses activi -
tats contraculturals. Pretenem que hi hagi
diferents alternatives, formes de menjar, de
divertir-se, riure, créixer i viure amb el
màxim respecte cap a l’entorn. Ens organ -

itzem assembleàriament i busquem formes
d’autosuficiència (cultiu hort ecològic, pa,
bolets...).
El dia 16 de setembre organitzem una jorna-
da amb activitats durant tot el dia, us hi con-
videm!”Per arribar, passat Gavà s’arriba a
Begues i després anar cap a la urbanització
Mas Ferrer, on hi ha una rotonda amb un
arbre mort. Entre els carrers Maresme i
Garrotxa surt el camí que et porta cap a la
masia. Més info:kan.yaka@hotmail.com

Contra-Infos  12/09/0

INDEPENDENTISME

Milers de persones a la manifestació
de l’esquerra independentista

200 persones participen del Bloc Negre

Jornada contracultural a Kan Yakari Nova okupació a Korneyà 
per a fer un Centre Social

CORNELLÀ/EL BAIX LLOBREGAT .-El passat dissabte 9 de setembre a les 15h. unes 20 persones entra-
ven en un edifici buit al carrer Verge de Montserrat a Korneyà per fer-ne un Centre Social. La
policia nazional va aparéixer, es va aturar davant per llegir la pancarta i va marxar. Amb aquesta
acció es pretén recuperar un espai enderrocat i maltractat pels interessos especulatius de la vila.
La reconstrucció i rehabilitació de l’edificit té com a finalitat oferir a la gent un espai de lliure
expresió. Volen que aquest projecte d’espai alliberat sigui autogestionat, de la mateixa manera
que totes les seves activitats i tallers evitant que es condicioni el contingut a causa dels inter-
essos econòmics i la presió política.                                                          Contra-Infos 12/09/06

San Luis Potosí/Mèxic.- Els dies 9 i 10 de
setembre s’ha celebrat a San Luis Potosí,
dins del marc de “La Otra Campaña”, la 2na.
Trobada de grups de recolzament preses
polítiques i desapareguts/des de tot
Mèxic; va surgir per la necessitat de coordi -
nar i aglutinar esforços de la gran quantitat
d’organitzacions de tot el país que tenen
companys/es a la presó per motius polítics
i de consciència que es conten per cente -
nars i encara és mes elevat el nombre de
desapareguts/des a les últimes dècades
per part de grups organitzats pels diferents
governs (a tall d’exemple només a l’estat de
Guerrero es comptabilitzen més de 600
persones desaparegudes a la dècada dels
70). Dins d’aquest marc, més de 200 per-
sones de diferents estats de Mèxic han
estat treballant, agrupats per diferents
zones del país, per mirar d’avançar en
estratègies de coordinació que facin més
visible i efectiu l’esforç que realitzen dia
dia tan a nivell de denúncia com a nivell
legal, solidari, econòmic, de mobilitza -
cions,…. Els dies previs a l’encontre va arrib -
ar la notícia que el jutge de Toluca encar-
regat d’instruir els càrrecs contra la gent
detinguda el 3 i 4 de maig passat a San
Salvador de Atenco, ha decidit confirmar la
situació de presó formal per a les 27 per-
sones que encara romanen empresonades
des d’aleshores a l’espera de judici, tot i la
nul·la base legal per mantenir-los a la
presó. Dins de l’encontre es va acordar
també reforçar l’acampada que hi ha
davant de Santiaguito, penal on es troba la

majoria de gent presa, que porta ja gairebé
4 mesos de duració.
Okupació al centre de Oaxaca
Per altra banda, continua la rebel.lió popu-
lar a Oaxaca; mentres el govern acusa al
moviment popular d’estar lligat a una
suposada guerrila que hauria aparescut a la
serra oaxaquenya justificant així la repres-
sió, les comunitats rebels continuen amb la
seva autonomia i estan fortaleixent les
seves xarxes de resisténcia i es preparen
per una llarga lluita alhora que continuen
els talls de carreteres. A la ciutat, en les
negociacions amb l’assamblea popular el
govern presiona per evitar la dimissió del
governador mentres grups paramilitars cre-
maven la matinada del 9 de setembre les
oficines d’una organització popular. Es
demana atenció internacional per la posi-
bilitat que la situació de Oaxaca derivi en
una caça de bruixes. En un pas cap a l’au-
tonomia popular, diversos col.lectius van
okupar a finals d’agost un edifici abandonat
propietat de la clase caciquil al centre
históric de Oaxaca; amb pocs precedents
d’okupació per aquelles terres la OIR
(Okupación Intercultural en Resistencia)
pretén ser un punt de difussió de l’auto-
gestió a la ciutat i en aquest antic cuartel
municipal que també havia estat utilitzat
pel PRI  estan començant a fer una bib-
lioteca, cine, menjador popular i diverses
activitats autoorganitzades. Per més infor -
mació: http://mexico.indymedia.org/ o
http://chiapas.indymedia.org/

Contra-Infos 12/09/06

LLUITES D’ARREU

2a Trobada nacional de grups de suport 
a presos i preses polítiques de Mèxic

Ratificada presó formal per les 27 persones preses pels fets d’Atenco

EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

TORREDEMBARRA /TARRAGONÈS.- Torredembarra
va tornar a viure diumenge una tarda reivin-
dicativa entorn del polèmic pla parcial
Muntanyans II. Mig miler de persones es van
concentrar al nucli antic del municipi per
reclamar que s’aturi el projecte urbanístic i
que es protegeixin els terrenys, considerats
inundables per les entitats convocants. Les
demandes dels manifestants es van dirigir
sobretot al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, a qui van acusar
d’haver entorpit la protecció dels terrenys de
Muntanyans II donant el vistiplau definitiu al
projecte. Així, en el manifest es va reclamar
«la suspensió immediata» del pla parcial i la
continuïtat de les negociacions amb el
Ministeri de Medi Ambient per la requalifi-
cació dels terrenys com a sòl no urbanitzable
i la seva hipotètica inclusió a una ampliació
de l’espai d’interès natural Platja de
Torredembarra i Creixell. El pla parcial
Muntanyans II preveu la construcció de 555

habitatges en uns terrenys de quinze hec-
tàrees situats a primera línia de mar. Segons
els contraris al projecte urbanístic, aquesta
zona és inundable, tal com acrediten diversos
informes tècnics, ja que la travessa el torrent
d’en Gibert. A més, adverteixen del risc
d’ofegament que pot tenir la urbanització en
aquesta àrea sobre el PEIN Muntanyans, ja
que suposaria el trencament del corredor
ecològic de connexió amb l’interior. Des de
l’any 2005, la Plataforma Salvem els
Muntanyans ha impulsat la lluita social contra
el projecte, però, tot i això, el mes de juny
passat el Departament de Política Territorial
va aprovar definitivament el text refós, el que
dóna via lliure a les obres. Per la seva banda,
el Ministeri de Medi Ambient va descartar,
pel seu cost econòmic, comprar els terrenys
per protegir-los, una opció amb què s’havia
especulat en els últims mesos i que els ecolo-
gistes continuen reivindicant.
SalvemelsMuntanyans+Contra-Infos 12/9/06

Mig miler de persones demanen que
s’aturi el pla Muntanyans II

Corredor biológic a Lloret amenaçat 
per nou projecte urbanístic

LLORET/LA SELVA.- La taca de ciment i maó continua extenent-se; un nou projecte urbanístic
amenaça una àrea natural propera a Lloret amb la construcció de 1.068 habitatges. L’Associació
Ciutadana SOS Lloret ha realitzat, aquest cap de setmana, una penjada de vàries pancartes a
la zona de Lloret Verd i visibles des de la carretera de Lloret-Vidreres. A les pancartes s’hi
llegeix “Propera Destrucció: 1000 cases a Lloret Verd”, per tal de denunciar aquest nou projecte
urbanístic que representaria la destrucció d’un paratge boscós que es troba als peus de Mont
Barbat, amb un interès ecològic i paisatgístic de primer ordre. Aquesta zona de 86 Ha (gairebé
el doble d’extensió que Sta. Clotilde), compleix una important funció de corredor biològic i
connector paisatgístic entre el litoral i l’interior.  L’Associació SOS Lloret exigeix que es classi-
fiqui com a no urbanitzable aquest paratge que com altres que estaven amenaçats urbanísti-
cament han estat salvats en altres indrets; així el consistori hauria de convertir els terrenys en
públics per tal d’allunyar les promocions privades.         Contra-Infos + SOS Lloret  12/09/06

REPRESSIÓ POLICIAL

MALASAÑA/MADRID.-Tot va començar dijous 7
de setembre a la coneguda pça de Dos de
Mayo al barri de Malasaña quan varis cotxes
de la munipal van intervenir amb actitud
prepotent i xulesca en una baralla; de sobte
tothom va començar a llançar objectes als
policies, ferint a varis d’ells, destroçant dos
cotxes patrulla. Els policies van respondre
disparant diversos trets a l’aire. Van arribar
més dotacions i els enfrontaments es van
estendre a carrers del barri a on molta gent
es trobava de festa, i es desconeix si va
haver-hi detinguts. La premsa va justificar
l’actuació policial dient que anaven a sufo -
car una agressió racista. Al dia següent,

,divendres, amb centenars de persones de
festa, les places del barri patien una forta
preséncia policial i l’espurna va saltar a les
03:00 a la pça San Mateo quan, des d’un
cotxe de secretes es va començar a agredir a
dos nois i una noia que els va recordar que la
seva preséncia era non grata. Va començar a
arribar policia i gent dels carrers propers es
va anar juntant per llançar objectes a la poli-
cia mentres es produien les primeres deten-
cions, amb l’aparició de secretes per tot
arreu. Després d’enfrontaments amb barri-
cades i antidistirbis, la policia consumava la
seva venjança per la nit anterior amb 10
detencions. Contra-Infos 12/09/06

Dues nits de disturbis a Malasaña

La policia agredeix brutalment als i les veïnes del barri madrileny de Malasaña



Des del matí del dimecres fins el dijous a la tarda, tindrem un episodi de pluges que podran ser torrencials. Es pot
superar fàcilment els 100 litres per metre quadrat. A alguns punts de Barcelona i Girona hi haurà inundacions. 
A partir de divendres el cel s’aclarirà i les temperatures seran més fresques amb matins plenament de tardor.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 Dissabte 16 Diumenge 17 Dilluns 18 Dimarts 19

DISSABTE 30 DE SETEMBRE A LES 19H A VIVEROS (AV.BLASCO IBÁNEZ )- VALÈNCIA- 

Manifestació estatal per l’okupació

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓPRESOS I PRESES EN LLUITA

La Krispa en perill de desallotjament
EL MATEIX DIA DEL DESALLOTJAMENT C/MARQUÈS DE CORNELLÀ 153-55

Concentració davant la casa
20H A LA PLAÇA DE LA RENFE DE CORNELLÀ <RENFE> CORNELLÀ

Manifestació contra el desallotjament
Tel: 93.530.68.76 

Correu electrònic:
«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS
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Per ajuts econòmics a Contra-Infos

DISSABTE 30 DE SETEMBRE A LES 18H A PLAÇA CATALUNYA I ARREU DE L’ESTAT

Manifestació per una vivenda digna

BARCELONA .- Entitats i grups tan de l’estat
espanyol com del francès han signat un man -
ifest en relació a l’estrena de la pel·lícula
sobre la vida i la mort de Salvador Puig
Antich. Els signants del manifest denuncien la
manipulació absoluta del llargmetratge amb
clares finalitats econòmiques. A continuació
reproduïm el manifest titulat «”Salvador”, una
mortalla de luxe per un producte de misèria»:
«Nosaltres, testimonis directes de l ‘època en
que tracta la pel·lícula “Salvador”, ex-mem-
bres del MIL, OLLA, i GARI , davant de la
indignitat que representa per a tots i totes
nosaltres l’exhibició de l’esmentat film mani-
festem: 1- Que aquesta no és la història políti-
ca d’en Salvador Puig Antich ni la dels seus
companys de lluita, perquè amaga deliber-
adament la història de subversió revolu -
cionària contra el capitalisme, sense la qual la
vida i la mort d’en Salvador no tenen cap sen -
tit. 2- Denunciem aquesta pel·lícula com un
nou producte desinformador i falsificador de
la realitat en la que Puig Antich és mitificat
com un lluitador per les llibertats democrà-
tiques, basada en la novel•la “Compte enrera”,
de Francesc Escribano, on es barreja
intel·ligentment l’art de la manipulació i ter-
giversació del fets amb intencionades oculta-
cions i mentides. 3- Denunciem aquest film
com un producte de ficció consumista, en la
que la tràgica mort d’en Salvador Puig Antich
s’aprofita per fer-ne un gran espectacle mor-
bós, extremadament dramàtic, amb la finali-
tat de treure’n profitosos rèdits econòmics.
4- Denunciem la gran rellevància que se li
donen a anècdotes intranscendents a fi de
desfigurar i menystenir el caràcter anticapi-
talista i autònom del MIL, compartit amb la

classe obrera catalana més combativa, la qual
és ignorada olímpicament en el film. 5-
Insistim en la denúncia de l’ocultació dels fets
històrico-socials i del moviment obrer d’on
neix i es desenvolupa el MIL, així com de les
seves aportacions revolucionàries, que
obriren pas entre d’altres a l’autogestió l’as-
sambleisme, l’autoorganització, l’antiautori-
tarisme i l’anti-militantisme. 7- Denunciem el
clar missatge reaccionari i de moral i valors
dominants burgesos que respira el film, con-
tradits a les idees i a la manera de sentir i
viure d’en Salvador. 8- I denunciem de forma
contundent que en aquest estadi intensiu de
la economia  capitalista (creixement quanti-
tatiu i qualitatiu sobre una base tècnica com-
plexa i en constant renovació), i essencial -
ment en allò que respecta a la vida quotidi-
ana dels ciutadans i assalariats es cada cop
més dirigida i controlada pels diferents
poders. En aquest sentit, el missatge que  es
desprèn de la pel•lícula té una  clara inten-
cionalitat política en el moment actual:
impedir la radicalització dels moviments
alternatius mitjançant una suposada deriva
del MIL i la dramàtica mort d’en Salvador.
L’enfrontament total al sistema no val la
pena. 9- Per últim denunciem també el silen-
ci que mantenen els mitjans de comunicació i
especialment l’ esmentada pel•lícula sobre la
situació de Jean Marc Rouillan, ex-membre
del MIL i excompany de Puig Antich, empres-
onat encara a França, desprès d’haver com-
plert la condemna, amb qui ens solidaritzem i
exigim la seva llibertat immediata, juntament
amb els altres companys d’ Acció Directa.» 

Testimonis Directes 
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VANDELLÓS /BAIX CAMP.- «El passat 24 d’agost
de 2006, va tenir lloc a Vandellòs una
trobada d’entitats ciutadanes, grups ecolo -
gistes, organitzacions polítiques i persones
contràries a la possible instal·lació del
Magatzem de Temporal Centralitzat (MTC)
de Residus Radioactius d’Alta Activitat. (...)
Un cop posat de manifest la preocupació
per la possibilitat que el Magatzem
Temporal Centralitzat (MTC) de residus
radioactius s’ubiqui a les comarques del
sud de Catalunya, pels riscos per la
població, el medi ambient i per la hipoteca
pel desenvolupament del territori que
comportaria la creació d’un emplaçament
d’aquestes característiques, i pel fet que no
es plantegi prèviament un calendari de
tancament de les centrals nuclears, es van
prendre una sèrie d’acords: - Constitució
d’una coordinadora que aglutini a tots el
grups del territori de les àrees d’influència

de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs,
així com grups ecologistes de diversos
àmbits d’actuació. - Realitzar una intensa
tasca d’informació a la població sobre els
perjudicis mediambientals, socials i
econòmics que comportaria la instal·lació
en el territori d’un Magatzem Centralitzat
de Residus Radiactius d’Alta Activitat. -
Cercar suports i complicitats entre diver-
sos agents i entitats del territori: ajunta-
ments, consells comarcals, partits polítics,
altres grups socials, sectors empresarials,
sindicats, sector agropecuari,... En properes
dates en realitzarà la presentació pública
de la Coordinadora així com de les divers-
es actuacions que es duran a terme en els
propers mesos.» La nova Coordinadora,
formada per més d’una desena d’entitats ja
té web: www.cementirinuclearno.tk.

Coordinadora Anti Cementiri Nuclear 
+ Contra-Infos 5/9/06

BARCELONA .- Aquest proper 16 de setembre
ja farà tres anys de la detenció a Barcelona
dels companys anarquistes Joaquín, Teo,
Roger, Rafa, Igor i Carol. Aquell dia, per
molta gent, no va ser un dia qualsevol... sis
companyes eren detingudes i un altre
posat en cerca i captura internacional
(situació que encara dura i que esperem s’e -
ternitzi!). Cop repressiu, dut a terme per la
Guàrdia Civil i firmat pel jutge de
l’Audiència Nacional Guillermo Ruiz
Polanco. Al llarg d’aquests tres anys, nom-
brosos fets els han ocorregut: Roger va
quedar en llibertat sota fiança de 3000
euros als 14 mesos d’estar empresonat,
diverses protestes com la vaga de fam que
va realitzar Joaquín o els “chapeos” a la
cel•la negant-se a sortir com els de la Carol
i l’Igor. Patint el régim FIES com persones
preses per les seves activitats polítiques. Al
carrer hi ha hagut manifestacions, encartel-
lades, pintades, actes de sabotatge, con-
centracions, xerrades, edició d’adhesius,
actes públics i materials per aconseguir
diners. Solidaritat limitada, en part, per la

successió de cops repressius a anarquistes
en els darrers temps. A l’abril de 2006 van
ser portats a l’Audiència Nacional on s’en-
frontarien a unes peticions fiscals que en
alguns casos arribaven a prop de 150 anys
de presó. Finalment, van acceptar un pacte
amb la fiscalia, quedant en 7 anys de presó
per Igor, Joaquín, Carol i Rafa, tres per
Roger (que en aquests moments en espera
de saber si entrarà de nou o no a presó a
complir la resta de condemna) i dos per
Teo, que no entrarà a presó. Se’ls han reti-
rat els càrrecs de banda armada, fet que
canvia la seva classificació penitenciària.
Poc a poc els estan sent apropats a
Catalunya. No volíem deixar passar aques-
ta data sense recordar-les i no podem
deixar de recordar a tothom que les com-
panyes repressaliades segueixen sent com-
panys de lluita. Llibertat per Carol, Rafa,
Igor, Joaquín, Juanra, Diego, Zigor, Laura,
Claudio, Giovanni, Eduardo i totes les pre-
ses!

Grup de Suport 
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Testimonis directes de l’època
publiquen un manifest denunciant la
pel·lícula de «Salvador» Puig Antich

«Tres anys sense poder abraçar-les...
tres anys més de lluita»

Recorden la detenció dels anarquistes el setembre del 2003

Constitució d’una coordinadora 
contra el cementiri nuclear

Vista de la central nuclear de Vandellós on, aprop, volen instal·lar-hi el cementiri.


