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El Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea ha permès per reglament la presència de fins a un 0,9% de transgènics en els productes ecològics en contra de la llibertat d’elecció i les garanties als consumidors, amb el discurs de la «presència t ècnicament inevitable.».

LLUITES LABORALSREPRESSIÓ ALS MOVIMENTSSOCIALS

COORDINADORES I COL·LECTIUS CONVOCANTS PREPAREN UNA QUERELLA CONTRA L’ACORDONAMENT POLICIAL

400 persones són segrestades pels mossos
durant més de dues hores a plaça Catalunya
Un jove és detingut durant la marxa i una noia és ferida en una de les càrregues

BARCELONA .- A primera hora de la tarda del
diumenge 17 de juny, un dispositiu de 32 fur-
gones d’antidisturbis dels mossos d’esquadra
ja acordonava plaça Universitat. El motiu,
l’acte convocat per una desena de col·lectius
i coordinadores antirepressives sota el lema
«La repressió mai ens tallarà les ales». Des del
primer moment, la pressió policial va ser
forta, amb la detenció d’un jove del Prat que
va sortir la mateixa nit de comissaria després
de declarar davant la policia i amb els càrrecs
d’atemptat i desobediència a l’autoritat. Als
voltants de les set de la tarda, al voltant de
400 persones van iniciar la marxa convocada
per la llibertat de manifestació i expressió.
Paral·lelament, els mossos d’esquadra van
envoltar la manifestació acordonant-la i
marcant el pas, apartant amb empentes tant
manifestants com vianants que s’acostaven o
intentaven entrar a la marxa. Es van produir
diversos moments de tensió durant tot el
transcurs pel carrer Pelai i van continuar quan
la manifestació es va aturar al capdamunt de
les Rambles, a plaça Catalunya, davant la neg-
ativa dels mossos a permetre el pas per
Canaletes. Davant aquest fet, els col·lectius
organitzadors de la mobilització van optar
per romandre allà asseguts, mostrant així la
política repressiva de la Conselleria
d’Interior. A partir d’aquí van començar dues
hores en què el cordó dels mossos
d’esquadra no va afluixar i no va permetre
l’entrada i sortida de cap persona a la mani-
festació. Des de fora el cordó, diversos grups
mostraven el rebuig a l’acordonament,
cridant consignes, tirant ampolles d’aigua i
fins i tot menjar i tabac. A quarts de nou del

vespre, des de fora la manifestació, una vin-
tena de persones van desplegar una pancarta
per la llibertat de tots els presos i preses i en
solidaritat amb les persones de dins la marxa.
Els mossos d’esquadra van carregar contra les
persones que duien la pancarta i van ferir a
una noia que va haver de ser atesa a l’hospi-
tal amb diverses contusions i un dit trencat.
La pressió policial va continuar fins gairebé
les deu del vespre, quan els mossos
d’esquadra van trencar el cordó i es van reti-
rar després de saber que el Barça no havia
guanyat la lliga i després de tancar tots els
accessos de metro de les Rambles. 

Els col·lectius presentaran una querella
Durant el transcurs de la manifestació i
veient l’acordonament, membres dels

col·lectius convocants i un advocat van pre-
sentar un habeas corpus contra la retenció
il·legal de gairebé 400 persones pels mossos
d’esquadra. Al marge d’aquest habeas corpus
però, els col·lectius ja han anunciat que pre-
paren una querella judicial contra l’acordon -
ament.

Reivindicació paral·lela
A diversos portals contra-informatius ha
aparegut una notícia anònima en què es
reivindica que el mateix diumenge al vespre,
es va tallar un carrer amb dues barricades
de foc al barri del Poble Sec i es van
destrossar els vidres d’un banc «(...) en
resposta al constant estat policial que
pateix Barcelona. (...)».
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Panoràmica del cordó policial dels mossos d’esquadra al llarg de tot el carrer Pelai.

Empresonats dos obrers de la Naval Gijón
Els acusen de trencar una càmera de trànsit i són condemnats a tres anys de presó

GIJON /ASTÚRIES.- Els dos obrers de la Naval
Gijón, Cándido González Carnero i Juan
Manuel Martínez Morala, estan a la presó
asturiana de Villabona des del passat diss-
abte 16 de juny. Cándido i Morala van partic-
ipar activament com a treballadors i sindi-
calistes dels estibadors en les protestes per
tal de conservar el seu lloc de treball. Durant
l’any 2004, els empresaris de la Naval Gijón
volien fer fora a tota la plantilla, per tal d’e -
specular amb els terrenys on hi havien els
estibadors. En les manifestacions que van

realitzar els treballadors de la Naval va
haver-hi durs enfrontaments amb la policia.
En una d’aquestes manifestacions, l’onze de
març de 2005 es va trencar el mecanisme
d’una càmara de tràfic de l’ajuntament, que
estava sent utilitzada per grabar als trebal-
ladors. L’ajuntament, governat pel PSOE i IU,
va denunciar als treballadors, i un jutge va
condemnar a Cándido i Morala a tres anys
de presó i a indemnitzar a l’ajuntament amb
5.642,83 euros. Mentre el Tribunal
Constitucional resol el recurs interposat

pels advocats dels treballadors, Candido i
Morala han entrat a presó. Des de la seva
detenció s’han organitzat diferents actes de
protesta, primer a la porta de la comisaria
on estaven detinguts, i hores després davant
de la presó de Villabona. El proper divendres
29 de juny a les 12h hi haurà una concen-
tració davan del Ministeri de Justícia a
Madrid, i el dimarts 3 de juliol  19:30h hi ha
convocada una concentració davant de la
seu del PSOE al carrer Ferraz. 
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ANTIFEIXISME

L’ULTRADRETÀ PRESENTAVA LA SEVA AUTOBIOGRAFIA A L A LLIBRERIA EUROPA

Protestes per la visita d’Ynestrillas a Gràcia
80 persones es manifesten contra Ynestrillas i la Llibreria Europa

VILA DE GRÀCIA .- El passat dissabte 16 de juny
el conegut membre de l’ultradreta espanyo-
la Ricardo Saenz de Ynestrillas va presentar
la seva autobiografia “Crónica de un hom-
bre libre” a la Llibreria Europa. El llibre refle-
xa la seva trajectòria política en els últims
vint anys, i en ell confesa haver estat invo-
lucrat en organitzacions il.legals, així com

casos ens els que s’ha vist inmiscuit, com l’a-
temtat de l’Hotel Alcalà, en el que va morir
a trets el parlamentari d’Herri Batasuna Josu
Muguruza, i el presumte intent d’assassinat
per motius de narcotràfic d’un nebot del ex-
vicepresident del govern Rodrigo Rato. Cap
a les 18h unes 80 persones es van concen-
trar a la Pl. Rius i Taulet, i es van dirigir en
manifestació cap a la llibreria Europa. A
l’entrada del carrer Sèneca, on està situada
la llibreria, un cordó dels mossos d’esquadra

impedia el pas dels manifestants. Al cap
d’una estona es va decidir intentar entrar
per l’altre extrem del carrer tot hi que els
mossos van tornar a impedir el pas de la
manifestació. Malgrat tot es van cridar con-
signes que si que es van sentir des de la lli-
breria, ja que uns quants assistents a l’acte
de presentació del llibre, van sortir a fora i
van estar insultant als manifestants mentre
va durar la protesta. 
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DE 16H A 20H (MATINS NO) A L C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL CORREU DE ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics al Contra-Infos



RABAT/MARROC.- Un tribunal de Rabat va con-
demnar el 12 de juny a nou estudiants saha-
rauis, internats a la presó de Salé, a 8 mesos
de presó i a una multa. Els estudiants van ser
detinguts en una brutal intervenció de les
forces policials marroquines, per dispersar la
sentada que havien organitzat els joves saha-
rauis, reclamant el dret del poble saharaui a
l’autodeterminació i també demanant la
posada en llibertat dels companys detinguts
dies abans, a diferents universitats marro-
quines. Els nou estudiants estaven acusats de
disturbis i destrucció de béns públics, sense
que s’aportés cap prova al respecte. Durant el
judici, els joves saharauis van tenir el suport

d’observadors internacionals.                          
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Els dies més calorosos del mes de juny, ja han passat. A partir de dimecres, les temperatures aniran a la baixa
amb ambient força fresc de nit, especialment a partir de diumenge. L’ambient però, serà força assolellat amb
algun ruixat puntual divendres i diumenge a la tarda. Vents suaus i mar arrissada.

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

DIVENDRES 22 DE JUNY - 18H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> PÇA UNIVERSITAT

Bicicletada contra els CIES 

DIJOUS 21 DE JUNY - 20H PLAÇA DE LA VILA - SANT FELIU DE LLOBREGAT

Aire net contra la incineració

DISSABTE23 DE JUNY - A LA NIT - C/CARDERS (APROP FORAT DE LA VERGONYA)

Revetlla At Llibertari del Casc Antic

DEL 25 A L’1 DE JULIOL - WWW.LLIBREANARQUISTA.ES.KZ - BARRI DE SANTS

3a Mostra del llibre anarquista

ACTIVITATS DE JUNY A SETEMBRE WWW.SINDOMINIO .NET/MARXA-MAQUIS

X Marxa Homenatge als Maquis ‘07

OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

GIRONA .- Comunicat en solidaritat amb els
encausats pel judici de la Proa: «La primav-
era de 1998 un grup de joves entrava en una
casa abandonada al carrer Dr. Oliva i Prat, en
el cor del Barri Vell gironí, per denunciar la
salvatge especulació immobiliària, la falta
d’espais col·lectius, la mercantilització de
l’oci, el dret a l’habitatge, entre d’altres
coses, i sobretot per obrir espais de lluita
anticapitalista. L’immoble va ser desallotjat
el mateix dia, però amb aquesta s’iniciava
una llarga llista d’ocupacions a Girona que
continuaria amb l’economat de la Renfe, la
Fleca, les Casernes, els Químics, les Tines i
que, acabaria, amb la Proa. Aquests Casals
Populars van ser un punt de trobada per a
moltes persones i organitzacions, un espai
de projectes, de somnis, d’idees i de moltís-
sima agitació, debat i formació política; un
referent cultural i d’experimentació, també
en les relacions personals, en definitiva,
espais alliberats. Per això, la repressió poli-
cial i judicial al servei del sistema establert,
de la Girona nadalista, va ser la constant
d’aquells anys, amb judicis, detencions,
desallotjaments, identificacions i una llarga
llista d’abusos de poder; que d’altra banda

s’han donat arreu del territori. La primavera
del 2007 aquell immoble del carrer Oliva i
Prat continua abandonat i en desús, i al
temps que s’alliberen nous espais a Girona
arriba l’últim capítol del llast repressiu amb
el judici de la Proa el proper 29 de juny, sis
anys després de l’ocupació, al Jutjat Penal
núm. 3 de Girona, en què dos companys s’en-
frontaran a una petició de 65.000 euros i 18
mesos de presó demanada pel Fiscal i per
l’acusació particular que exerceix el darrer
alcalde del franquisme de Girona. Avui, com
ahir, mostrem la nostra solidaritat amb els
encausats, denunciant un cop més un nou
judici polític cap als moviments socials i les
organitzacions polítiques més combatives i
la criminalització de l’okupació en nom de la
sagrada propietat privada, pilar fonamental
d’aquesta societat de desigualtats que com -
batem amb l’alliberament d’espais. I per tot
això exigim: L’absolució dels encausats pel
judici de la Proa!. La fi de la criminalització
dels moviments socials!. La despenalització
de l’okupació!. L’accés de tothom a l’habi-
tatge digne!. Més espais col·lectius autoges-
tionats!»
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Nous judicis per okupació a Girona
Judici del centre social La Proa sis anys després

Treball paralitza l’enderrocament
total de Miles de Viviendas

BARCELONETA.- Desprès que la setmana passa-
da és fet públic l’enderrocament parcial i
molt temerari que es va realitzar del Centre
Social Reokupat Miles de Viviendas, aquesta
setmana l’inspector del Departament de
Treball José Vicente Marzal i desprès de la
denúncia presentada pel Sindicat CGT per
falta de mesures de seguretat, ha aixecat un
acta de paralització de l’enderrocament del
que queda de l’edifici. Aquesta paralització
mostra l’irracional actuació de l’empresa
encarregada de la demolició Francisco

Alberich SA contractada per Port 2000 que
és l’empresa que es fa responsable sub-
sidiària del cumpliment de la seguretat i
salut de la contrata de l’edifici situat al
Ps.Joan de Borbó. Recordem que aquest edi-
fici havia estat reclamat per diferents enti-
tats del barri per equipaments però l’ajunta-
ment i més concretament el regidor del dis-
tricte Carles Martí van ordenar protegir l’en-
derrocament amb un cordó policial.

AAVV de la Òstia 
+ Contra-Infos 19/6/07 

ALLIBERAMENT ANIMAL

Manifestació antitaurina a Barcelona
BARCELONA .- El passat diumenge 17 de juny va
tenir lloc a Barcelona una nova manifestació
antitaurina convocada per el PACMA que
contava amb el recolçament de moltes
organitzacions animalistes de la ciutat. Unes
2000 persones van recòrrer les Rambles
amb pancartes i en un ambient festiu davant
la mirada expectant dels turistes i acompa-
nyats per algunes brigades mòbils dels
mossos i de la guàrdia urbana. Quan la gent
es dirigia cap a la plaça de braus de la
Monumental, on es celebrava una cursa
homenatge que aquell dia va omplir la plaça
de gom a gom i on per exemple i van assistir
cantants coneguts com J.M.Serrat o J.Sabina,
la policia els va interceptar i els hi va
impedir el pas cap a aquella zona. Van haver-

hi alguns moments de tensió però finalment
es va decidir no diigir-se cap a la plaça
davant la pressió policial que havia situat 6
furgons dels mossos d’esquadra davant la
Monumental per evitar qualsevol protesta.
Recordem que l’any 2004 amb l’alcalde Clos,
en un consell plenari de l’ajuntament de
Barcelona es va aprovar una declaració insti-
tucional per declarar la ciutat contraria a les
curses de braus i en favor dels drets dels ani-
mals. Barcelona s’omplia la boca de ser la
primera ciutat “important” en pendre aque-
sta decisió (Tossa de Mar fou una de les
primeres en fer-ho), però esclar no és una
declaració vinculant i com es pot constatar
les curses es continuen celebrant a
Barcelona.                     Contra-Infos 19/6/07

LLUITES D’ARREU

Presó per a nou estudiants saharauis

EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

SESSIÓ D E L TRIBUNAL PERMANENT DELS POBLES A COLÒMBIA A L’AGOST

El Tribunal Permanent dels
Pobles jutja a Repsol

Testimonis aporten proves dels crims de la transnacional al planeta 

Madrid.- Amb un format similar al d´una
audiència preliminar d´un tribunal judicial,
els diferents testimonis reunits en una cèntri-
ca sala de Madrid, van aportar proves durant
tot el dissabte 16 sobre fets pels que s´acusa
Repsol, tant a Colòmbia com a altres parts
del món. El tribunal, format per un jutge, un
representant de l´acusació particular i una
advocada que defensava a Repsol, va escoltar
durant varies hores com els testimonis des-
granaven els delictes ambientals, socials i
econòmics que la companyia genera. El
primer testimoni va enumerar els vincles
entre el govern espanyol i la companyia
Repsol-YPF, una companyia en mans d´alguns
bancs (La Caixa, Caja Madrid, Chase
Manhatan Bank,..) i de capitals espanyols i
nordamericans. Els darrers viatges de
Moratinos i Brufau fan sospitar que corren
molts milions sobre la taula de governs no
democràticas. Països com Guinea Equatorial,
on la familia del dictador Teodoro Obiang es
beneficia de quasi la totalitat dels diners que
aporten les petroleres, o Kazajstán  han fir-
mat milionaris contractes amb Repsol, dies
després de la visita de la diplomàcia espany-
ola. El segon testimoni, va repassar els con-
flictes territorials que arrossega la petrolera
als països llatinoamericans. Són milions
d´hectàries de territoris indígenes i reserves
naturals afectades per l´exploració i per-
foració de pous petrolers. S´apuntà també a
la responsabilitat de centenars de vessa-
ments al llar dels milers de kilòmetres
d´oleoductes i gasoductes que Repsol con-

trola. A més, el continent viu immers en una
escalada de militarització que es mou al
voltant dels camps de petroli i gas. Dos casos
locals, el de la petroquímica de Puertollano i
les concessions que Repsol té en aigües en
litigi, davant de les Illes Canàries, van com-
pletar la sessió matinal. Durant tota la tarda,
testimonis colombians senyalaren la compa-
nyia com responsable de la violència paramil-
itar que viuen els departaments petrolers.
Especialment Arauca, regió fronterera amb
Venezuela, on l´exèrcit colombià, grups de
paramilitars i dotacions de l´armada nor-
damericana, aterroritzen la població des de
fa un cinc anys. L´any 2002, l´exèrcit va
detenir durant varis dies 2.000 veins de
Saravena en un estadi d´aquest poble. El gov-
ern d´Uribe, vinculat també a sectors para-
militars, implanta la violació sistemàtica dels
Drets humans amb el suport tant d´Estats
Units com la Unió Europea, regions importa-
dores del petroli colombià. La sentència del
tribunal va culpar a l´empresa Repsol per
contribuir al canvi climàtic amb una emissió
total de 150 milions de tones de CO2 anual.
Destrucció del planeta, operar en països on
s´atropellen els drets humans, desplaçar
poblacions indógenes i posar en perill la vida
les generacions presents i futures. Així mateix,
es va convocar a tots els presents i persones
afectades per l’activitat de l’empresa a la
Sessió del Tribunal Permanent dels Pobles
que se celebrarà a Bogotà a l´agost
d´enguany. Més info: http://repsolmata.info 

Repsolmata 17/06/07 


