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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

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS NO A LA LLEI D’ESTRANGERIA

L’informe ¡Fora de Joc! drets laborals i producció de roba esportiva a Àsia realitzat per Oxfam Internacional revela que els  treballadors de les 12 marques més famoses no cobreixen les seves necessitats bàsiques i són assetjats quan intenten crear sindicats .

SANTS/BARCELONA .- Al voltant de les 12 del
migdia del dissabte 16 de setembre, una
dotació d’agents antiavalots van entrar l’Espai
Alliberat per la Cultura, el Bahia (al carrer
Olzinelles de Sants) de manera il·legal i total-
ment desproporcionada per tal d’identificar
a les persones que es trobaven a dins.
L’operatiu estava format per dues furgonetes
i dos cotxes amb Mossos Antiavalots i agents
de paisà que van entrar al recinte per la porta
del darrera. Aquesta acció, es va dur a terme
de manera violenta i agresiva, amb trenca-
ment de material i corredises. Des de l’assem-
blea del Bahia i l’Accent, denuncien el fet que
s’aprofiti el dia que un mitjà de comunicació
popular celebra una festa per la seva auto-
gestió per entrar de forma il·legal a la casa i
així: - Coaccionar als membres del Centre

Social en vista a properes vistes judicials pen-
dents. - Dificultar la celebració de la festa de
l’Accent i així , la seva autogestió. - Mantenir
la política represiva constant contra els movi-
ments socials per tal d’intentar aturar el teix-
it alternatiu del barri. -Atacar a la llibertat
d’expressió dels mitjans alternatius dels país,
fet que continua la línea de retallades socials
que s’està portant des de l’ajuntament de
Barcelona. Aquest és un fet que volen denun-
ciar especialment ja que intenta presionar a
un mitjà al que criminalitza pel sol fet de pre-
sentar un Anuari. Per tot això, des de la casa i
l’Assemblea de Barri, es portaran a terme les
accions judicials que es creguin pertinents
donada la il·legalitat d’aquesta ocupació poli-
cial de la vivenda.

Bahia + Accent + Contra-Infos 19/9/06

4 detencions
després d’un

desallotjament
il·legal al Clot

EL CLOT/BARCELONA.- Dilluns 18, un grup de
persones va okupar una casa antiga de dues
plantes situada al carrer Castillejo 216. Al
cap d’unes hores, un dispositiu dels mossos
d’esquadra, seguint la lògica del cap de set-
mana, va entrar il·legalment dins la casa i va
detenir a les quatre persones que s’hi
trobaven. Posteriorment, van ser
traslladades a la comissaria de les Corts i
acusades d’usurpació. Una de les quatre
persones va rebre agressions fortes per part
dels mossos i més tard, va assabentar-se
que també se li imputava el delicte de des-
obediència. A les 7 de la tarda, una trentena
de persones es van concentrar davant la
comissaria per exigir la llibertat i la lliure
absolució dels quatre detinguts. A la nit,
tots quatre van sortir en llibertat amb càr-
recs.                             Contra-Infos 19/9/06

ROQUETES/ NOU BARRIS .- Dissabte 16 de setem -
bre va tenir lloc una nova okupació a Nou
Barris, dins la campanya per una vivenda
digna un grup de persones van entrar a l’edi-
fici abandonat situat al carrer Alt de
Roquetes número 53 per netejat-lo i rehabil-
itar-lo. Un hora després de l’inici de l’acció,
quan ja s’havien penjat un parell de pancar-
tes i havent explicat al veïnat les motivacions
de l’acció, van aparèixer quatre dotacions
dels mossos d’esquadra als quals se’ls hi va
comunicar que tal i com es desprèn de la leg-
islació vigent, no podien entrar a l’immoble
sense ordre judicial en tractar-se d’un edifici
abandonat. Acte seguit i sense cap mena
d’explicació van procedir a accedir a l’interi-
or de l’edifici esbotzant la porta, un cop a
dins van agredir i enmanillar a les sis person-

es que van trobar en aquell moment i les van
traslladar a la comissaria de les Corts.
Diferents entitats de Nou Barris i amics i
familiars dels detinguts van convocar una
concentració per la tarda davant la comis-
saria per exigir la llibertat dels 6 detinguts i
denunciar l’impunitat dels mossos. Finalment
diumenge dia 17 van poder sortir en llibertat
amb càrrecs, sota les acusacions de desobe-
diència, danys i usurpació. L’única denúncia
que hi ha interpossada és la d’un veí que va
denunciar l’okupació ja que la seva casa va
patir, segons ell, alguns desperfectes, però el
propietari de l’inmoble okupat en cap
moment a denunciat els fets i per tant el
desallotjament fou totalment il.legal. 
Més info:prouespeculacio.blogspot.com 

AHD+Contra-Infos 19/9/06

Okupacions al
Poblenou

POBLENOU/BARCELONA.-El passat diumenge al
migdia es van okupar tres cases abandon -
ades al carrer Guillem de Llúria cantonada
carrer Amistat, al Poblenou. A les 12 de la nit
es presentava un fort dispositiu policial a
les cases amenaçant entrar per la força; una
furgoneta d’antidisturbis de les UPAS i altres
cotxes de l’urbana i un cotxe dels mossos.
Més tard, després de sortir una persona i
identificar-se, la policia va marxar.

Contra-Infos 19/09/06

SANTA CRUZ/TENERIFE.- Un immigrant subsahar-
ià que havia arribat el matí del dissabte 16 a la
costa de Los Cristianos amb un «cayuco», va
morir la mateixa nit en una ambulància que el
traslladava des de la comissaria de la policia
nacional a un hospital. L’home va començar a
trobar-se malament dins la comissaria on
havia estat conduït per a ser identificat. Els
seus companys van demanar un metge que el
pogués visitar, però la policia nacional no va
fer massa cas de la petició. Es van viure
moments de tensió fins que finalment, la
policia va avisar a una ambulància, tot i que va
ser massa tard. Dins el mateix cayuco hi viat-
javen 65 persones, un dels quals va arribar
mort per deshidratació.
Dia d’acció transnacional
«De Varsòvia a Polònia a Nouakchott de
Mauritània», així s’ha presentat el Tercer Dia
d’Acció internacional pels drets de les per-
sones migrants que se celebrarà el proper
dissabte 7 d’octubre arreu. La iniciativa va sor-
tir de l’Assemblea de Moviments Socials cele-

brada després del Fòrum Social Europeu
d’Atenes al maig. El marc és la progressiva mil-
itarització de la política migratòria europea
amb la seva nova agència Frontex. El dia d’ac-
ció transnacional es dirigirà principalment «...
contra la negació de drets, contra la criminal-
ització de migrants i contra tots els controls
migratoris, articulant clares demandes dins
del marc de la llibertat de moviment i del
dret a la permanència: - Per una legalització
incondicional i equiparament de drets per a
totes les migrants a Europa. - Pel tancament
dels centres de detenció a Europa i a qual-

sevol part. - Per la fi de totes les deportacions
i del procés d’externalització de fronteres. -
Per la separació entre el permís de residència
i el contracte de treball per a lluitar contra la
precarietat. (...)». El proper cap de setmana hi
ha convocada una trobada estatal pels drets
dels immigrants a Rivas Vaciamadrid. El
mateix 7 d’octubre a Barcelona, se celebrarà
una manifestació a la tarda que començarà a
la plaça Universitat.
Més informació: estrecho.indymedia.org. 

Contra-Infos 19/9/06

ELS SEUS COMPANYS VAN DEMANAR AJUDA INSISTENTMENT

Mor un immigrant a la comissaria de 
Playa de las Américas a Tenerife 

«7 d’octubre: Dia d’acció transnacional pels drets dels immigrants»

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS
Roba i objectes personals enganxats a la tanca de  seguretat fronterera de Melilla

DISSABTE 7 D’OCTUBRE A LA TARDA A PLAÇA UNIVERSITAT <M> UNIVERSITAT

Manifestació pels drets dels migrants

Desallotjament il·legal en una
nova okupació a Roquetes 

Entitats de Nou Barris exigeixen la llibertat dels sis detinguts

Els mossos entren al Bahia



DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

LLUITES D’ARREU

LLUITA ESTUDIANTIL LLUITES LABORALS

Cartell en suport als i les vaguistes de Mercadona

MÈXIC.- L’EZLN ha emès un nou comunicat en
el que anuncia que continuarà la gira de “La
Otra Campaña” visitant els 11 estats del nord
del país que van quedar pendents durant la
gira del delegat zero. També adverteix que
continuarà la lluita en defensa dels
detinguts a San Salvador Atenco i que en els
pròxims dies donarà a conèixer un balanç de
“La Otra Campaña” a un any del seu inici així
com un anàlisi del frau electoral que ha cul-
minat amb la imposició del panista Felipe
Calderón com a president de Mèxic.
El Día del Grito
BARCELONA.- El passat 15 de setembre es va
realitzar una ceremònia a la plaça Reial per

conmemorar el dia del “Grito” a Mèxic o dia
de la independència. Van actuar uns grups
de mariachis i el nou alcalde de la ciutat va
llegir un text, el cònsul mexicà que també
participava en l’acte va ser l’encarregat de
fer el “grito” pel microfon. Però el veritable
“Grito” del 15 de setembre estava penjat
d’uns del balcons de la plaça on una pancar-
ta denunciava: “STOP represión en Atenco,
Oaxaca i Chiapas (México)”. Un grup de mex-
icans també feia acte de presència a la plaça
amb una pancarta que deia: “Opinamos
Diferente.Dialoguemos”, en referència al
conflicte que pateix el país.

Contra-Infos 19/9/06

MADRID.- El 23 de setemmbre del 2005 va
tenir lloc el judici-farsa conta els detinguts
que va haver-hi l’any 2001 en una mani-
festació a Madrid que realitaven els univer-
sitaris en protesta contra la LOU (LLei
Orgànica d’Universitat). En el judici dues
persones, Dani i Manu, van ser condemnades
a 3 anys i mig de presó, Isra a 1 any i mig i
Marcos a mig any. Es va recòrrer la sentència

davant l’Audiència Provincial de Madrid i fa
molts pocs dies que s’ha fet pública la data
de la nova vista programada per al proper 21
de setembre. Es demana la màxima difusió i
solidaritat, convocant accions a nivell local,
per evitar l’entrada a presó dels joves. Si vols
contactar amb el grup de recolçament
escriu a: labarraka2004@yahoo.es

Contra-Infos 19/9/06

PAISOS C ATALANS.- La vaga mes llarga de
Catalunya iniciada fa 173 díes, el 23 de març
al centre logístic de Mercadona a Sant
Sadurní d´Anoia (Barcelona), cambia “radi -
calment” la estrategia de cara a les atu -
rades. Una decisión segons CNT molt desar-
rollada en lo jurídic, sindical i personal
entre els vaguistes, la majoría d’ellos ameri -
cans contractats per Mercadona en origen.
Després d’aquesta vaga indefinida a
Mercadona, i que l’autoridad laboral
(Inspecció de Treball) aixequés a l’Agosto
acta amb proposta d’infracció en materia
de prevenció de riscos laborals sobre
manipulació de carregues, i presions que
segons CNT están rebent els treballadors
inmigrats dintre del centre de traball per
abandonar Mercadona, han decidit els

vaguistes pasar de la vaga indefinida de tots
els díes a vagues parcials d’un día a la set-
mana i mantenir totes les protestes a
Barcelona. Aquest conflicte es va iniciar
després de l’acomiadament de tres delegats
sindicals, tots declarats improcedents.
També exigeixen l’atur de l’assetjament lab-
oral, mesures de seguretat i higiene i el
compliment de l’Art. vuité de la Llei
Orgánica de Llibertat Sindical sobre la
creació de Seccions Sindicals i el pagament
de la mitja hora de descans. La major part
dels vaguistes van entrar a traballar el dil-
luns 18 de setembre, i la primera aturada
parcial e indefinida serà el proper dijous 21
a les deu de la nit, aquesta finalitzará a les
deu de la nit del divendres.

Contra-Infos 19/9/06

C.P. ALBACETE.- Des de dilluns 18 de setem -
bre, alguns presos i preses de la presó
d’Albacete, entre ells en Zigor Larredonda,
han iniciat una vaga de fam indefinida en
solidaritat amb Iñaki de Juana Chaos, pres
vasc, que porta ja 40 dies en vaga de fam.
Iñaki de Juana va iniciar el passat 7 d’agost
una vaga de fam indefinida per exigir el
respecte a la seva llibertat. Després de
cumplir 18 anys de condemna hauria
d’haver sortit en llibertat el 25 d’octubre del
2004, però el magistrat de la Sala Primera
de lo Penal de l’Audiència Nacional, Gómez
Bermúdez, va emetre un auto el dia 22 d’oc-
tubre on pretenia impugnar les redencions
de condemna de les que s’havia beneficiat

Iñaki de Juana Chaos. Davant la impossibili-
tat de mantenir aquesta justificació, el jutge
li va dictar presó preventiva per un pre-
sunte delicte de pertinènça a banda armada
i amenaces terroristes, basats en uns arti-
cles que Iñaki va escriure al diari Gara. El 14
de juny del 2006 un altre jutge de
l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz,
desestimava l’acusació dient que el pres
mostrava el seu recolçament al Moviment
de Liberacion Nacional Vasco (MLNV) i tal
moviment no estava qualificat com a organ-
ització terrorista, pert tant considerava no
provada l’existència d’un delicte per amen-
aces. 

Contra-Infos 19/7/06
L’EZLN continuarà la gira de

«La Otra Campaña»
Pancarta a la plaça Reial en solidaritat amb Atenco, 

Oaxaca i Chiapas en el «Día del Grito»

Comdemnes de presó per als 
detinguts contra la LOU al 2001 

Els treballadors en vaga de
Mercadona canvien de tàctica

Els afectats passen a les vagues parcials i deixen la indefinida

PRESOS EN LLUITA

Zigor Larredonda en vaga de fam

GARRIGOLES/BAIX EMPORDÀ.- El passat diss-
abte 16 de setembre membres de Salvem
l’Empordà van posar una cinta vermella
sobre el rètol de Garrigoles a l’entrada del
poble i a sota hi van posar un rètol idèntic
de format i dimensions però que posava
GarriGolf. La idea de l’acció és mostrar que
s’acaba el poble de Garrigoles i naixerà
GarriGolf. Aquesta acció la van realitzar
per mostrar el rebuig al document
d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de
Garrigoles. Per tal d’informar a la gent del
que està projectant l’Ajuntament en aquest
document i l’opinió de Salvem l’Empordà
han elaborat un Infosalvem (full infor-
matiu) que es farà arribar a les cases de
Garrigoles i les Olives. En aquest sentit
volen mostrar el seu rebuig al projecte de
camp de golf i la urbanització relacionada

que el POUM preveu (288 habitatges que
poden suposar un augment de 1.000 habi-
tants, més 10,000 m2 destinats a hotel i
4,000 m2 destinats a casa club). I especial-
ment volen recordar les paraules del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, que va dir: “El
govern no vol deixar fer més camps de golf
que incloguin urbanitzacions” i “Nadal
assegura que no autoritzarà cap altre camp
de golf que comporti la construcció d’habi-
tatges”. Volen deixar constància que Salvem
l’Empordà porta quatre anys demanant un
pla director territorial amb l’objectiu con-
trari al que encara està passant en l’actual-
itat, és a dir, volen un Pla Director de
l’Empordà que eviti creixements urbanís-
tics desmesurats i sobredimensionats com
aquest, no pas que hi doni cobertura.
Salvem l’Empordà + Contra-Infos 19/9/06

L’A RBOÇ/BAIX PENEDES.- El passat diumenge 17
de setembre mes de 1.200 persones es van
manifestar pels carrers de l’Arboç per
mostrar el seu rebuig frontal al macro-polí-
gon que la Generalitat intenta ubicar al
Penedès. Aquesta segona manifestació es
produeix tres dies desprès que l’ajuntament
de l’Arboç aprovès una mociò en contra del

CIM i la setmana abans que aquesta mociò
es presenti a l’ajuntament de Vilafranca. La
plataforma “No Fem el CIM” ja ha convocat
la propera manifestació pel proper diu-
menge 24 a les 7 de la tarda a Banyeres del
Penedès. 
Mira també: http://www.nofemelcim.org

Contra-Infos 19/9/0

Acció contra el Golf de Garrigoles

ABRERA.- El passat dimarts dia 12 de setem-
bre, membres del comité d’empresa de SAS
Abrera, es van trobar amb els locals sindi -
cals, completament oberts i buits. A part
de robar els ordinadors, taules i cadires,
també ha sigut robada documentació de
les seccions sindicals. Curiosament, el
Comité d’Empresa y la dirección de SAS
teníen obert un periode de negociació, vía

Inspecció de Treball, relatiu al trasllat de
l’actual ubicació dels locals sindicals a un
nou punt de la nau en la que actualment es
centralitza la producció.  L’autoritat laboral
havía aixecat acta de requeriment a la
direcció de SAS paralitzant qualsevol posi-
ble trasllat fins que les parts arribessin a un
acord. 

Contra-Infos 19/9/06

1.200 persones criden No al CIM
Manifestacio a l’Arboç contra un macro-polígon

Oberts i buidats els locals de CGT,
OO i UGT de SAS Abrera

SANTIAGO/ XILE.- Dilluns 11 de setembre va tenir lloc a la capital xilena la protesta que cada
any es realitza contra l’alçament del dictador Pinochet. Els dies abans ja havia hagut
enfrontaments en d’altres ciutats com Valparaíso o Maipú. La marxa va començar cap al
migdia i va ser desde el principi una demostració furiosa contra la propietat capitalista, amb
forts enfrontaments contra la policia i contra diverses persones del Partit i la Juventut
Comunista que s’enfrentaven als manifestants que atacaven els símbols del capitalisme. Els
forts disturbis i enfrontaments es van estendre fins a pasades les dues de la tarda amb un
balanç final de 33 persones detingudes i 4 policies ferits.
Per a més informació: santiago.indymedia.org

Contra-Infos 19/9/06

Manifestació contra l’alçament
de Pinochet a Xile

Els dies anteriors ja hi havien hagut enfrontaments a 
d’altres ciutats com Valparaíso i Maipú



GIRONA .- Dijous que ve, 21 de setembre, s’ha
de celebrar al Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona una vista a on el
jutge haurà de decidir si es revisa una sanció
imposada per la delegació del Govern
aragonès a Osca a un jove català. Davant
d’un recurs d’alçada interposat al Ministeri
de l’Interior espanyol, ara s’haurà de decidir
si és condemnat, en aplicació de la Ley del
Deporte, per fomentar la violència i se li
imposa la sanció prevista de 3000 èuros. Se
l’acusa, textualment, d’ensenyar una estela-
da i fer referència a la policia, als Països
Catalans, com a forces d’ocupació; amb la

conseqüent “indignació del públic” i “reper-
cussió, fins i tot, als mitjans de comunicació”.
El text d’acusació relata com el noi és iden-
tificat en el moment en què alguns afi-
cionats de l’Osca intenten dirigir-se cap a
l’afició del Girona per agredir-los. Els fets
varen ocorrer quan l’ara imputat, seguidor
del Girona Futbol Club, fa un any i mig es va
desplaçar a Osca per seguir el seu equip. En
el transcurs del partit va ensenyar una este-
lada, com fa habitualment aquesta afició i es
van entonar càntics de suport a l’equip, en
favor de la independència de Catalunya i
contra les forces d’ocupació. Tot això és rec-
ollit en l’informe del coordinador de segure-
tat de la Policia Nacional espanyola. En
aquest mateix informe, demanat pel propi
ministeri, el cap de la Policia Nacional diu
que la bandera estelada és “il·legal”. Alerta
Solidària considera que aquesta és una san-
ció que atempta contra la més elemental
llibertat i que té una intencionalitat política
claríssima, a més d'oferir mostres de la
ignorància que tenen els cossos i forces de
seguretat de l'Estat espanyol de la seva
pròpia legalitat - al considerar il·legal l'este-
lada-.                      Alerta Solidària 19/9/06

A judici per ensenyar una estelada

Després de la pausa dels últims dies, a partir de divendres torna una nova tongada de pluges intenses. Divendres
començaran alguns ruixats que s’estendran de sud a nord de Catalunya i dissabte i diumenge les pluges seran més
fortes i estenses, especialment al nord. Les temperatures continuaran suaus i estables.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 Dissabte 23 Diumenge 24 Dilluns 25 Dimarts 26

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

Manifestació estatal per l’okupació

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

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

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

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.- El 14 de maig, i a partir d’una
convocatòria anònima per Internet, diver-
sos milers de persones sortim al carrer i
ens asseiem per a mostrar la insostenible
situació de l’habitatge en tot l’Estat
Espanyol. Des de llavors en algunes ciutats
s’està formant un moviment social que vol
fer efectiu el dret a l’habitatge reclamant
l’accés a un habitatge en condicions dignes,
sense precarietat ni esclavismes. Davant un
problema que pateix la majoria de la
població, una exigència senzilla i clara: el
compliment efectiu de l’article 47 de la
Constitució. Volem Punxar la Bombolla,
que l’habitatge deixi de ser el gran negoci i
els polítics deixin de mirar per a altre
costat o pitjor, que deixin d’implicar-se a
fons en el desenvolupament d’aquest
model econòmic basat en el toxo: volem
que adoptin d’una vegada per sempre les
mesures estructurals necessàries per a
afrontar la situació. Totes sabem del que
estem parlant: tota Espanya és Marbella.
Els qels arriben i no arriben a mileuristes,
els joves i no tan joves, la gent gran acor-
ralada per immobiliàries, ocupes, hipote -
cats, aquesta és la varietat de la gent que
des de llavors s’està organitzant en
l’Assemblea per l’Habitatge de Barcelona.
Des del 14 de maig s’han realitzat 6
assegudes-manifestacions. La participació
va ser decreixent en les assegudes, encara
que no en les assemblees, on es van con-
centrar les forces per a preparar la mani -

festació del 2 de juliol en la qual van par -
ticipar més de mil persones, tant a
Barcelona com a Madrid. A bcn la mani-
festació va suposar un salt endavant, va ser
una mani animada, divertida i amb un munt
de contingut. El següent pas és el 30 de
setembre. El nostre objectiu és ser deu mil
manifestants, volem que la problemàtica
escandalosa de l’habitatge arribi a la
primera plana, que els responsables
polítics s’adonin que ja no ens creiem les
seves mentides. I volem deixar clar que no
pararem fins que tots i totes tinguem la
possibilitat de tenir un habitatge digne.
Perquè, si segueixen les coses tal com
estan: No tindrem una casa en la nostra
puta vida. Per a què la manifestació es con-
verteixi en un èxit us convidem a tots i
totes a participar en ella i a contribuir a la
seva difusió. Per a connectar amb nosaltres
i participar en el que fem podeu visitar la
pàgina http://www.vdevivienda.net. Aquí
podeu descarregar els cartells i flyers de la
convocatòria. En la pàgina, a més, hi ha un
contacte per als mitjans de comunicació, el
fanzine “V de Vivienda”, diversos vídeos i
molt material informatiu sobre el tema de
l’habitatge i les coses que hem fet fins a la
data. Tots els dimecres a les 20h
C/Magdalenas 13/15. Totes i tots sou
benvinguts. 

Assemblea per l’Habitatge
de Barcelona + 
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ESPAI CIBERNÀUTIC .- Aquest missatge és una
invitació a participar en el Hackmeeting
2006 proposant nodes de  treball/activi-
tat/difusió, i teixir, com ve sent habitual,
una xarxa d’activitats i trobades entorn al
hactivisme, el ciberespai, la telemàtica i les
seves dimensións tecnopolítiques; en un
cap de setmana lliberat en el que es mani-
festa el ciborg de multituts que és el
Hackmeeting (HM). Com ja sabràs el HM és
un event participatiu en el que la dico-
tomía organitzador/assistent es diluïx en la
necessitat de autogestionar la trobada col-
lectivament. Entenem el Hackmeeting com
una xarxa d’activitats autogestionades
(tallers, xerrades, taules redones, exposi-
cions, posters, etc.) que hem anomenat
nodes. Qualsevol persona és lliure de coor-
dinar, presentar o difondre un node dintre
del Hackmeeting: uneix-te a la xarxa.
Aquest any el Hackmeeting es desenvolupa
en la constant lluita y cerca per a lliberar
espais d’intercanvi de coneixements, per a
recuperar un equilibri eco-lògic amb la
biosfera i la tecnosfera. Aquest any s’ha
aprovat la llei de Retenció de Dades que
amenaça la privadesa en la xarxa i la lliber-
tat d’expresió. Per si no fos poc la directiva
europea del copyright s’ha començat a

implantar en tots els països membres, com
l’aprovació de la nova LPI (Llei de Propietat
Intelectual) com un dels desastres que de
més aprop ens toca. Y per si no fos poc
encara, l’implantació de DRMs ja és una
realitat (el fluxe d’informació directament
controlat per les grans corporacions els
lobbies del copyright). Però no tot han
estat notícies dolentes. A la crida a l’acció
a favor d’una cultura lliure amb una cultura
lliure, de l’any passat, s’han succeït més de
15 accions directes contra els lobbies del
copyright i el monopoli cultural, la GPLv3.0
estarà prestent entre nosaltres, i aquest
any serem tres els hackmeeting que sin-
cronitzarem les nostres emisions, per a
reciclar la nostra llibertat (Barcelona,
Chicago y Santiago de Chile). És per això
que aquest Hackmeeting vol defensar el
dret a experimentar lliurement i a obrir
espais de creació col-lectiva tecnopolítics,
telemàtics i socials, ja siguin aquests con-
struïts des de el hacktivisme o des de el
“reality hacking”: la passió per superar els
límits, (re)construir i autogestionar els
espais i codis socials. On i quan: 13, 14, 15
d’Octubre a Mataró, al CSOA La Fibra. Més
informació a http://sindominio.net/hack-
meeting.                  Hackmeeting 19/9/06

Hackmeeting 2006 a Mataró
«Call 4 nodes, crida a la participació» 

 ..:: Experimenta la teva llibertat ::..

«NO TINDRÀS UNA CASA EN LA VIDA»

L’Assemblea per l’Habitatge impulsa
una asseguda-manifestació-acampada

La «Companyia Ciutadana Can
Ricart» emet accions simbòliques

per aturar la destrucció parcial que
pretén l’Ajuntament

POBLENOU/BARCELONA.- «Tot i la llarga lluita
ciutadana per salvar Can Ricart, l’Ajuntament
insisteix a enderrocar-ne una part important,
destruint la integritat d’aquest patrimoni
essencial per Barcelona. La Generalitat no
s’ha pronunciat encara sobre la petició de
declarar-lo Bé Cultural d’Interès Nacional. Per
això els ciutadans procedim a l’adquisició
popular de Can Ricart mitjançant la constitu-
ció de la “Companyia Ciutadana Can Ricart”».
Amb aquesta premissa, el dissabte 16 a la
Rambla del Poblenou es va celebrar la venda i
adquisició ciutadana d’accions de Can Ricart.
La Plataforma Can Ricart en col·laboració
amb l’associació de veïns del barri van fer una
primera emissió composada de 16.000
accions amb un valor nominal d’un euro
cadascuna. Així, qualsevol persona podia

adquirir les accions que desitgés, fins a un
màxim del 20% del total de l’emissió per a
evitar concentracions de poder. Segons la
Plataforma, «els diners d’aquesta emissió con-
tribuiran a finançar les actuacions ciutadanes
per mirar d’aturar l’enderroc parcial de Can
Ricart i la desnaturalització del patrimoni
industrial del Poblenou, en el cas que
l’Ajuntament no tingui en compte les al·lega-
cions presentades per nombroses entitats
ciutadanes, culturals i universitàries al Pla de
millora urbana que afecta Can Ricart i les
al·legacions que aviat es presentaran al Pla de
patrimoni industrial del Poblenou (modifi-
cació del catàleg de l’any 2000).». Més infor -
mació a: www.salvemcanricart.org. 

Salvem Can Ricart 
+ Contra-Infos 19/9/06
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