
Número 471. Setmana del 4 al 10 de juliol de 2007

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
CONTRA-INFOS

El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia ha revocat una sentència que acomiadava a un treballador de telemàrketing, en motiu d’una vaga el 2006. L’acomiadament ha estat declarat nul per «la impossibilitat de sumar el temps de vaga per acomiadar per motius d’absentisme».

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALSREPRESSIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

EL G R U P DE SUPORT ANUNCIA Q U E CONTINUARÀ EXIGINT L A INVESTIGACIÓ PER TORTURES

Sentència de dos anys de presó i multa per als
tres joves de Torà detinguts fa més de quatre anys
MADRID .- Després de quatre anys i tres
mesos, l’Audiència Nacional va dictaminar
en relació a les detencions de Torà. Els tres
joves van ser condemnats el passat dime -
cres 27 de juny a un any i sis mesos de
presó per tinença d’aparells incendiaris, sis
mesos per danys continuats i una pena
multa de 1.200 euros. Amb aquesta sentèn -
cia, els joves no entraran a la presó. Cal
recordar però, que aquest procés judicial
anava acompanyat d’una investigació per
tortures dels mossos d’esquadra a un dels
detinguts; procés que va ser aturat judicial -
ment amb dues sentències en ferm. Ara, el
grup de suport ha anunciat que continuarà
mobilitzant-se perquè les investigacions es
tornin a obrir. El mateix grup ha emès un
comunicat després del judici en què mani -
festa que: «(...) - La sentència de culpabilitat
ja va ser dictada prèviament, en el moment
de la detenció del Jordi, de les tortures, del
setge policial i de la por a que va ser

sotmesa la vila de Torà i altres poblacions
properes l’abril del 2003. - Què una part de
la condemna, no de la publicada, no de la
del judici, sinó l’altra, ja fa temps que
l’estem pagant,en Jordi i la seva família amb
quatre anys d’un desenllaç que mai arribava
i sobre el qual planava trencar novament
les seves vides per un possible retorn a la
presó. I també amb la desmobilització de
nombroses potencialitats de transformació
social, creació popular i autoorganització
que han estat segades d’arrel durant aque-
sts anys a la comarca i a nombrosos indrets
de Ponent. - El judici ha estat el final d’una
ofensiva criminalitzadora que es va iniciar
amb l’espectacle vergonyós de llums de
sirena per arreu, setges policials, tortures i
paraules colpidores com tinença d’explo -
sius o terroristes i que han volgut enterrar
en un silenci igual de vergonyós.
Continuem pensant que l’Audiència
Nacional, amb la complicitat de les institu-

cions catalanes i de tots els partits polítics
de l’arc parlamentari continua practicant el
primer tret i després pregunto, orquestrant
muntatges repressius carregats de brutali-
tat i grandiloqüència democràtica, que
després es van desinflant, un cop el mal ja
està fet. - Som molt conscients que aquí no
s’acaba el cas i continuarem exigint que es
reconeguin i es jutgin les tortures patides
per en Jordi a mans dels Mossos d’Esquadra.
Ara que ja tenen un culpable potser seria
hora que fessin un pas per investigar les
tortures. Finalment agrair el suport rebut, i
especialment de la gent que ens ha acollit
a Madrid i ens ha cuidat. I com no, de la
gent que ha estat aquí, durant aquests més
de quatre anys, i estarà, perquè si cal
anirem fins a Strasburg.»
Més informació:
http://www.justiciatora.org
http://www.suportponent.net
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Desallotjades la Breva, un hort comunitari 
i sis vivendes okupades més a Sants  

Les cases okupades es trobaven al carrer Miquel Àngel
VILA DE SANTS.- Dimecres passat dia 27 de
juny, sense cap mena de pre-avís judicial i
amb més de 20 furgonetes d’antiavalots els
mossos d’esquadra van aparèixer de matina-
da a desallotjar les sis cases situades al car-
rer Miquel Angel, entre els núm. 52 i 57, i la
Breva que es trobava just al davant. La Breva
era la única casa que tenia un procediment
judicial tancat encara que en espera de que
el jutge dictés data de desallotjament, men-
tre que la resta de cases ni tan sols havien
celebrat un judici per decretar el desallotja-
ment de les mateixes. En aquestes cases hi
convivien diferents projectes entre els que
cal destacar els d’habitatge, de Centre Social
i un hort comunitari. L’actuació de la policia
autonòmica va estar de nou marcada per la
prepotència, i alguns agents van agredir físi-
cament als joves mentre treien les seves per-
tinences dels inmobles. Després de retirar
totes les coses, els operaris van començar a
enderrocar immediatament totes les cases, i
només van deixat visibles les façanes per
evitar així qualsevol intent de reokupació. La
policia va retenir els ocupants a l’interior de
l’edifici. Des de les 8 del matí es va concen-
trar gent als voltants en senyal de suport i
ajudant a treure’n les pertinences. Davant
d’aquest desallotjament totalment il.legal
els okupants van emetre aquest comuni-
cat:«Davant del desallotjament de 7 habitat-
ges okupats, un Centre Social i un Hort
Comunitari, volem manifestar el nostre
rebuig per aquest nou episodi de violència
immobiliària. El projecte de les Cases Velles
de Miquel Àngel albergava diferents activi-
tats permanents i esporàdiques: 3 grups
d’autodefensa feminista, un rocòdrom pop -
ular, assemblees de col.lectius, un campi-

onat d’escalada, jornades, passi de docu-
mentals de diferents temàtiques a part d’un
Hort Comunitari que s’havia convertit en un
punt de trobada veïnal i intergeneracional. A
més de donar resposta als problemes d’habi-
tatge l’espai generat durant aquests mesos
era un dels espais fonamentals en un barri
on cada cop hi ha menys possibilitats per
dur a terme activitats de forma autogestion-
ada. Amb l’enderrocament de les cases
velles de Miquel Àngel i de la Breva, es
destrueix un dels projectes polítics que don-
aven una resposta directa a l’expansionisme
immobiliari que assetja el nostre barri. Al seu
lloc es construiran 11 habitatges de luxe, val-
orats en 900.000 euros cadascuna, que òbvi-
ament no estaran destinades a resoldre els
problemes d’habitatge que afecten a la
població de la Barcelona aparador. Així s’in-
augura una nova legislatura de violència
urbanística on el conflicte social se solu-
ciona a cop de repressió i desallotjament. Fa
cinc mesos van ser expulsades de les seves
cases 11 persones al carrer Miquel Àngel, un
mes després es desallotjava a cinc persones
al carrer Vallespir, el desnonament per sor-
presa dels veïns del triangle i avui hem vist
amb impotència com es feien fora de les
seves cases a 22 persones. Però ja fa temps
que patim agressions i imposicions d’un
model urbanístic depredador. El despropòsit
de les obres del Tren d’Alta Velocitat que
amenaça al Centre Social Can Vies o el Pla
de l’Estació són projectes que deixen de
banda les necessitats reals dels veïns i
veïnes, prioritzant els interessos empresari-
als i comercials. Les persones que formem
part d’aquesta aposta per l’autogestió
seguim considerant la okupació com una

opció de lluita contra les pràctiques de la
màfia immobiliària sostinguda per una
política urbanística antisocial i asfixiant.

Manifestació amb forta presència policial
El mateix dimecres es va convocar una man-
ifestació en protesta pel desallotjament
que va a plegar unes 700 persones entre
veïns i persones solidàries, que van recòrrer
els carrers del barri seguits d’alguns agents
de la guàrdia urbana, però sense l’asxifiant
presència dels mossos. Durant el recorregut
es van poder fer moltes pintades, es van
encartellar bancs i immobiliàries per final-
ment arribar a les cases desallotjades on es
va poder comprovar que ja havien estat
destruides per fer-les inhabitables. Es va lle-
gir un manifest i es va desconvocar la mani-
festació.

Accions de suport
Dijous al matí van aparèixer sabotejades 25
oficines immobiliàries de Sants, Poble Sec i
Ciutat Vella. Les seus immobiliàries tenien
els panys bloquejats i siliconats. Les vidrieres
estaven plenes de gran pintades contra l’e -
speculació immobiliària i referències
directes a l’empresa Starline Management i
la seva presidenta Alicia Ferrin Pérez. Es
dóna la circumstància que aquesta empresa
és la propietària de les 7 cases desallotjades
al carrer Miquel Àngel. Ara hi volen fer 11
xalets valorats en 900.000 euros cadascún
d’ells, una operació urbanística avalada pel
districte de Sants. 
Més informació:
http://miquelangel.pimienta.org
http://www.barrisants.org
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Judicis a Esplugues amb acusacions ridícules
ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- Un veí
d´esplugues ha estat jutjat per una suposa-
da falta de respecte a l´autoritat per mullar
amb aigua un agent amb una pistola de
joguina. Aquest dimarts 3 de juliol dues
persones d´Esplugues de llobregat s’han
hagut de personar als justats d´aquesta
població per enfrontar-se a una acusació
de falta de respecte a l’autoritat. Un judici
se suma als processos judicials als quals
s´enfronten els moviments populars
d´Esplugues. Processos que es fonamenten,
en molts casos, en acusacions ridícules. En

aquest cas, tot i que una de les acusacions
era per disparar aigua amb una pistola de
joguina a un agent i a l´altre per arrencar
propaganda electoral, i penjar un cartell a
un plafó del PSOE, només s´han jutjat els
fets de l´agressió d´aigua. El judici , en el
qual s’ha prohibit l´entrada als companyes,
amics i familiars dels acusats, el principal
afectat de l’humida agressió ha declarat
que va ser atacat amb aigua quan intentava
impedir que un manifestant arrenqués un
cartell electoral. L’acusat, per la seva part,
no s´ha amagat de ser autor de trets

d´aigua durant la manifestació, però amb
cap altra voluntat de mullar als propis man -
ifestants. I que si algun agent va mullar-se
va ser perquè estava en mal lloc i en mal
moment. Els agents no han aportat cap
prova mes que altres agents com a testi-
moni. Els acusats han aportat vídeos on es
mostra l’actitud d´uns i altres en el curs de
la manifestació. La fiscal ha demanat una
pena multa de 70 euros per falta de
respecte a l´autoritat.  
Més informació: www.entrebastidors.info

No al Pla Caufec 3/7/07



MADRID.- Del 30 de juny al 8 de juliol s’està
realitzant a Madrid la VI Setmana de Lluita
Social “Trenquem el silenci”. Com cada any,
són diversos els eixos sobre els que s’estruc-
tura la setmana d’accions. Així, dissabte 30
s’iniciava a la setmana de lluita social amb la
participació en la megamanifestació per l’al -
liberament sexual com a Bloc Alternatiu,
comgregant a prop de 300 persones al
voltant d’una carrossa de la setmana de lluita
social.  Diumenge 1 de juliol s’okupava una
antiga escola abandonada de Malasaña per
denunciar l’especulació i en defensa de viven-

des i centres socials okupats. L’espai s’ha con-
stituït com el centre de convergència de
“Trenquem el silenci” i s’hi ha presentat
l’Oficina d’Okupació. Un cop okupat,  l’edifici
va ser envoltat per la policia que va impedir
l’entrada de a més gent al mateix. A hores
d’ara, l’okupació segueix endavant i en ella s’hi
estan desenvolupant diferents debats i altres
activitats. Dilluns 2 de juliol va ser el torn de
l’eix de vivenda; unes 50 persones van pendre
l’edifici de l’Empresa Municipal de Vivenda de
la comunitat de Madrid; tres persones es van
enfilar a la marquesina de la façana. Dimarts 3

Mes de juliol adient pels refredats. Les temperatures s’enfilaran fins a extrems caniculars habituals per l’època.
Les màximes arribaran als 35 graus al prelitoral i l’interior durant el cap de setmana. Dilluns un front de ruixats
i tempestes farà baixar els termòmetres. La forta oscil·lació tèrmica potenciarà els encostipats.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 Dissabte 7 Diumenge 8 Dilluns 9 Dimarts 10

DIUMENGE 8 DE JULIOL- 14H C/JOSEP PRATS 56-58 - HOSPITALET <M> L1 

Dinar popular al CSO L’Òpera
I A LES 18H DES DEL MATEIX CENTRE SOCIAL

Cercavila contra el desallotjament
DILLUNS 9 - 8H C/JOSEP PRATS 56-58 - HOSPITALET <M> L1 

Esmorzar popular contra l’ordre
QUALSEVOL DIA E N CAS DE DESALLOTJAMENT DAVANT EL CENTRE SOCIAL

Concentració no al desallotjament

DIMCRES 4 DE JULIOL - 20H PLAÇA DE LA VILA X Marxa
Homenatge als Maquis ‘07

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

DE 16H A 20H (MATINS NO) A L C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

DIVENDRES 6 DE JULIOL - DAVANT L’EDIFICI ESTEL - AV.ROMA , 135 

Manifestació precarietat Telefònica

HOSPITALET/BARCELONÈS.- El proper dilluns
dia 9 és la data de l’ordre de desallotja-
ment del CSO L’Òpera. L’assembla del cen-
tre social ha convocat un dinar popular el
diumenge 8 al migdia que continuarà amb
un cercavila que començarà des del mateix
centre social a les sis de la tarda. L’endemà,

dia de l’ordre, hi ha convocat un esmorzar
popular a les vuit del matí. L’assemblea
també recorda que qualsevol dia, en cas de
desallotjament, hi haurà una concentració
davant l’edifici, situat al carrer Josep Prats,
nº56 i 58.

CSO L’Òpera + Contra-Infos 3/7/07

El Casal La Fusteria desallotjat
SARRIÀ/BARCELONA.- Dimarts 3 de juliol cap a
les 7 del matí la guardia urbana va tallar
diversos carrers del barri per realitzar el
desallotjament del Casal La Fusteria de
Sarrià, que tenia ordre de desallotjament
fixada per aquesta primera quinzena del
mes de juliol. El desallotjament, que el va
dur a terme la guàrdia urbana, es va produir

sense detencions i a l’entrada del carrer es
van aplegar una vintena de persones per
mostrar la seva solidaritat, vigilades en tot
moment per un dispositiu d’antiavalots dels
mossos i agents de paisà. Per la tarda es va
convocar una manifestació de protesta pels
carrers de Sarrià.

Contra-Infos 3/7/07 

HOSPITALET/BARCELONÈS .- El dissabte 30 de
juny al migdia, una vintena de persones van
okupar una antiga fàbrica tèxtil abandona-
da des de feia més de deu anys i situada al
carrer Reforma, nº3 de l’Hospitalet.
L’okupació es va dur a terme per habilitar

un nou taller de bicicletes, traslladant el
del CSO l’Òpera. L’endemà a la matinada
però, un fort dispositiu dels mossos
d’esquadra va desallotjar el recent okupat
taller.

Contra-Infos 3/7/07

Desallotgen un taller de bicis a
l’endemà de la seva okupació

Amenaça de desallotjament el 
dilluns 9 del centre social L’Òpera

Okupen una masia a Cerdanyola
CERDANYOLA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Des de fa
uns dies la masia de Can Canaletes
(Cerdanyola) ha estat okupada per un grup
de persones amb la voluntat d’alliberar-la
dels plans especulatius que l’envolten, reha-
bilitar-la i desenvolupar diferents projectes,
com ara el cultiu d’horts comunitaris. L’espai
portava set anys abandonat després d’haver
estat comprat per un grup inversor que pre -

tenia construir un camp de golf als terrenys
de la masia. Els primers treballs (neteja i
acondicionament de l’espai) ja han estat real-
itzats, ara ens falten mans per seguir avan-
cant. Per això us convidem a que us hi passeu
per col.laborar i resistir, portant aigua o men-
jar. La masia es troba a Collserola, a tocar del
nucli urbà de Cerdanyola i s’hi accedeix pel
camí de Sant Iscle.        Contra-Infos 3/7/07

Acció pel CSO La Soga de Vilanova
VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.- Un grup nom-
brós de joves van irrompre dimarts a al tarda
al primer ple de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú (on s’havien de discutir els sous de
regidor i el tema del càrrec de confiança de
cada grup municipal al consistori) per protes -
tar per l’imminent desallotjament del centre
Social Okupat la Soga okupat ja fà 4 mesos.
L’acció va durar gairebé tota la sessió de 8:00
a 9:30, on els joves van mostrar cartells en
favor de la continuïtat de l’espai social, “la
Soga” i denunicant la política especulativa
del tripartit, en concret, de l’Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú. Al acabar l’acte, quan
marxaven els polítics de la sala de plens ,l’ac-
tual govern, van ser escridassats pels joves,
acusant-los de responsables de la falta d’es-
pais pel jovent a la vila i per utilitzar la via
judicial com eina repressiva, per desnonar
l’espai de l’Ajuntament, que actualment és
utlitza’t pels joves per respondre a la manca
d’espais socials culturals a la vila. El proper
dia 14 de juliol hi haurà una manifestació de
protesta pel desallotjament de la Soga, que
te data fixada pel proper 19 de juliol.
Ass. Okupes de la Soga +Contra-Infos 3/7/07

Els sindicalistes Cándido i Morala
són a la presó des del 16 de juny

VILLABONA/  ASTURIAS .- Els dos sidicalistes
asturians han estat condemnats en primera
i segona instància a tres anys de presó,
multa i indemnització a l’ajuntament de
Gijón per la destrucció de la caixa de
conexions d’un dels sistemes de control de
tràfic per video, valorada en 5.624,83 euros,
en una manifestació dels treballadors de la
Naval Gijón duran l’any 2005. En un escrit
redactat pels dos sindicalistes des de dins
de la presó, es varen definir com a «víctimes
de la corrupció del totxo que vol tancar
Naval Gijón per a construir pisos de luxe».
Les autoritats municipals insisteixen en que
ells no han presentat cap denúncia, quan
tota la documentació que arriba als 400
folis, no hi ha més que un denunciant i un
sol damnificat, l’ajuntament de Xixón. La
situació arriba al límit quan el passat dijous
28 de juny, els dos sindicalistes reben a la
presó un auto del jutge en el que els
requereix el pagament de la multa de 2.160
euros cada una i de la indemnització de
5.624 euros sota l’amenaça d’enbargament
en cas que no s’efectui el pagament. També

cal destacar els mètodes utilitzats en la
seva detenció ja que els policies que els van
detenir anaven vesits de paisà i no van
mostrar cap ordre judicial en el moment en
que els dos sindicalistes van ser abordats en
ple carrer per ser conduïts directament a la
presó de Villabona. Fins a mitjans de la set-
mana següent, ni l’advocat ni Càndido ni
Morala van rebre l’auto del jutge Rubio
Mayo amb l’ordre d’ingrés a presó. El jutge,
de fet, els va ordenar l’ingrés a presó quan
ja portaven alguns dies empresonats.
D’aquesta manera, tan el delegat del govern
com la seva policia, no van efectuar una
detenció sinó un segrest. Dos dies abans de
la detenció, el dijous 14, el delegat del gov-
ern rebia l’auto d’execució de la sentència,
cosa que el delegat va aprofitar der detenir
els dos sindicalistes a última hora del diss-
abte, quan les possibilitats de resposta que-
daven reduides durant tot el cap de set-
mana. Malgrat tot la solidaritat es va fer
sentir, i des de llavors han estat moltes les
mostres de suport cap als dos sindicalistes
empresonats.              Contra-Infos 3/7/07 COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

«Trenquem el silenci» a Madrid

de juliol, l’eix d’antifeixisme i memòria
històrica ha realitzat un escratxe a una seu de
Prosegur per a denunciar “els vincles entre
les elements més reaccionaris de la societat
argentina i espanyola” i uns serveis de vig-
ilància privats denunciats “contínuament per
a agressions a migrants, joves i toxicòmans al
metro”. Un centenar de persones ha tancat la
seu i han tacat amb pintura la seva façana.
Fins el 8 de juliol continuarant tot tipus d’ac-
cions al voltant de diversos eixos temàtics.
Més info: www.rompamoselsilencio.net
Rompamos el silencio + Contra-Infos 3/7/07




