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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Dos joves col·loquen una pancarta a la façana de la ja desallotjada Ferralla.

Els mossos desallotgen el CSO La
Ferralla de la vall de Sant Daniel

Concentració de rebuig a les portes dels jutjats
GIRONA .- El dilluns 15 d’octubre, a primera
hora del matí, els mossos d’esquadra, en
col·laboració amb la policia municipal, van
desallotjat el Centre Social Alliberat La
Ferralla. La casa, situada a la vall de Sant
Daniel de Girona, va ser assaltada sense
previ avís per agents antiavalots, que van
rebentar l’entrada i en van tapiar totes les
obertures, després de treure’n tots els
objectes. Al vespre, un centenar de persones
es van concentrar davant els jutjats de
Girona per mostrar el seu rebuig al desallot-
jament. 

Okupat des l’abril
Segons el manifest enviat per l’Assemblea
explicant el desallotjament: «La casa es
trobava abandonada i molt deteriorada des

de feia, almenys, quatre dècades, fins que el
passat 28 d’abril l’Assemblea de Joves de
Girona vam entrar-hi per rehabilitar-la i
oferir-la a la ciutat. Durant aquests mesos, a
més de les tasques d’acondicionament de
l’espai, hem ofert tallers, xerrades, àpats
populars, passis de vídeo i servei de bar.
També ha servit com espai de treball i reunió
de col·lectius antirepressius, polítics i cultur-
als de la ciutat. Tot i que La Ferralla ha tingut
una vida curta, valorem molt positivament
l’experiència, que ens ha servit per satisfer
dues necessitats que teníem el jovent com -
batiu de Girona: l’existència d’un espai per a
les formes d’expressió alternatives i un punt
de trobada pels col·lectius de la ciutat. (...)».

Assemblea de Joves de Girona 
+ Contra-Infos 16/10/07

L’ESPAI ÉS ANUNCIAT ARA TOT I QUE VA S E R REOKUPAT L’1 DE SETEMBRE

Un grup de joves allibera un nou
centre social a Molins de Rei

La finca està situada al passeig del Terraplè, 33
MOLINS DE REI/ BAIX LLOBREGAT.- Aquí ve una
part del comunicat del nou centre social:
«Degut a la manca d’espais socials, els preus
desorbitats i la brutal especulació que pro-
mouen Ajuntament i immobiliàries, el passat
1 de setembre una quinzena de joves  varem
decidir reokupar la finca situada al Passeig
del Terraplè nº 33 per fer-ne un centre social
crític amb la realitat que ens envolta. El
Eskondite va ser okupada a mitjans de Juliol
de 2006, per tres joves sense recursos
econòmics que necessitaven l’espai per fer-
ne una vivenda. Aquests joves hi van viure
durant un any i un altre cop la casa tornava a
estar buida. Així doncs, L’1 de setembre de
2007, varis joves, que feia temps que

debatíem la necessitat que teníem d’un espai
propi, varem entrar-hi i varem decidir trans-
formar la vivenda en un espai on poder real-
itzar activitats des d’un àmbit lúdico-cultur-
al, però també reivindicatiu, un espai ges-
tionat per aquelles persones que utilitzen l’e -
spai, basat en l’organització assamblearia i el
més important un lloc on intentar lluitar,
reeducar-nos per crear un espai de llibertat,
crítica, debat... En un més ja s’ha fet força
feina i ja s’han habilitat diferents espais, com
ara la biblioteca, la cuina, l’estudi de grabació
musical,, el taller de bricolatge, i la kafeta.
Les assemblees són els dilluns a les 20:30h.» 

Assemblea El Eskondite 
+ Contra-Infos 16/10/07

S’APROPA E L JUDICI A L’AUDIÈNCIA PR O V I N C I A L

Manifestació en suport a Can Vies
TMB continua endavant amb la denúncia contra el centre

SANTS /BARCELONA .- «Els dies 25 i 26 d’oc-
tubre, a petició de l’empresa de transports
TMB, està previst el judici a l’Audiència
Provincial contra Can Vies, un centre social
autogestionat que porta funcionant més de
deu anys al barri de Sants. Davant d’això, s’ha
convocat una manifestació el dissabte 20
d’octubre a les 12 hores a la Plaça de Sants
per demanar l’anul·lació del judici i evitar
que Can Vies desaparegui del barri.

Considerem que Can Vies ha de continuar al
barri de Sants perquè és un espai de trobada
i difusió de diversos col·lectius socials,
polítics i culturals. Així, el centre social pro-
posa alternatives reals al model socioe -
conòmic actual plantant cara a l’especu-
lació, recuperant la memòria històrica i
mantenint viva la cultura popular.»
Més info: http://canvies.barrisants.org

CSA Can Vies 16/10/07

DISSABTE 20 D’OCTUBRE - 12H PLAÇA DE SANTS - <M> PLAÇA DE SANTS

Manifestació Salvem Can Vies

El CSO Rabart de Castelldefels
desallotjat sense ordre judical

La policia nacional no deixa treure les pertinences dels okupants
CASTELLDEFELS/BAIX LLOBREGAT .- El dimarts 16
d’octubre va ser desallotjat il·legalment el
CSO Rabart. La policia nacional va efectuar
el desallotjament, ja que els mossos encara
no s’han desplegat al Baix Llobregat, i van
entrar a l’interior de l’immoble il·legal-
ment, ja que no hi havia cap procés obert
en contra dels okupants. Cal dir també que
la policia nacional no va permetre treure
les pertinences de l’interior del centre
social, i que aquest va ser enderrocat de
seguida. Alhora, un antidisturbi va agredir
una noia i a l’advocada per intentar
acostar-se a la porta del Rabart. El col·lec-
tiu ha anunciat que convocarà una mani-
festació i diverses accions de cara els prop -
ers dies.

Dos anys de vida plens d’activitats 
del centre social okupat
Segons el comunicat de l’assemblea de
joves que ha estat gestionant el centre
social: «(...) Durant els dos anys que ha estat
okupat, seguint un model d’autogestió pels
joves del poble i sense cap ànim de lucre,
es realitzaven activitats socioculturals que
no tenien cabuda en cap altre indret de la
ciutat. Tals com concerts, debats, tallers,
monòlegs i tot tipus d’activitats solidàries.
Activitats que, ni l’ajuntament ni tot el seu
poder adquisitiu, havia realitzat amb un
nivell tan alt de participació ciutadana
(...)».

CSO Rabart
+ Contra-Infos 16/10/07

VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

EL S ADVOCATS D ’U R B A N I S M E DE L’AJUNTAMENT

S Ó N ELS MATEIXOS QUE ELS D E LES CASES BARATES DE B O N PASTOR

Desallotjament sense previ avís
d’una casa afectada per PERI 

La família de Trinitat Vella no va ser informada de la data
TRINITAT VELLA/BARCELONA .- El passat dijous
11 d’octubre al matí, una família va ser
desallotjada d’una casa de propietat afec-
tada pel PERI. La família no havia estat
informada. Els advocats d’urbanisme que

van efectuar el desallotjament són els
mateixos que aquest estiu i ara intenten
desallotjar als veïns resistents de Bon
Pastor.

Contra-Infos 16/10/07

DIMECRES 17 D’OCTUBRE - 8H MATÍ A LES CASES BARATES - BON PASTOR

Desallotjament Cases Barates



Agents de la guàrdia urbana controlen el desallotjament d’una vivenda afectada a Trinitat.

A PARTIR D’ARA I FINS EL 15 - C/REINA AMÀLIA , 12 - <M> SANT ANTONI

Ruïna Amàlia: perill desallotjament

DISSABTE 20 D’OCTUBRE - FORAT DE LA VERGONYA - <M> ARC DE TRIOMF

Jornades i debat de lluites veïnals

Jornada de trobada i debat de
lluites veïnals a Barcelona

El dissabte 20 al Forat de la Vergonya durant tot el dia
CIUTAT VELLA/ BARCELONA.- «Amb motiu de
l’aniversari del segon desallotjament del
parc autogestionat del Forat de la
Vergonya i coincidint amb el fi de les obres
que han acorralat el barri durant 22 anys,
volem convocar a col·lectius veïnals i a
totes les persones que planten cara a les
polítiques urbanístiques de l’administració
i de l’ajuntament, i amb ells reapropiar-nos
d’aquest espai, simbòlic de la lluita veïnal, i
tornar a donar-li vida i lluita a la nostra
plaça de barri. Perquè no volem que el
Forat es converteixi en una plaça qualsevol:
on la poli està 24 hores al dia vigilant que
ningú no sigui incívic, on no es pot realitzar
cap activitat que no suposi un intercanvi
econòmic, on l’espontaneïtat brilla per la
seva abscència i els pocs banquets miren
als quatre vents, on la convivència es un
delicte i l’espai públic només  serveix per a

ser observat, fotografiat i vigilat. Volem
que aquest espai públic serveixi per a
moltes coses: per a crear vida comunitària
al barri per a fer una migdiada o prendre la
fresca, per a tocar la terra i plantar un
arbre, per a jugar i fer soroll, per a trobar-
se, organitzar-se i afectar el nostre entorn,
en resum:per a viure. Aquest model de ciu-
tat aparador ens afecta a totes/s per
moltes bandes. Als barris de Barcelona (i
també a milers d’altres llocs!) plans
urbanístics que responen a interessos
ocults són realitzats pels tècnics i aprovats
pels polítics per a expulsar als veïns de tota
la vida. Us convidem a participar en aques-
ta “jornada de trobada i debat de lluites
veïnals” proposta per al dissabte 20 d’oc-
tubre al Forat de la Vergonya.».

Assemblea del Forat de la Vergonya +
Contra-Infos  16/10/07

REPRESSIÓ ALS MOVIMENTSSOCIALS

La Fornal de Vilafranca denuncia
assetjament policial reiterat

La guàrdia civil intenta assaltar el local de matinada
VILAFRANCA DEL PENEDÈS/ALT PENEDÈS .- «Dijous
27 de setembre una concentració anti-
monàrquica aplegà desenes de persones a la
Plaça de la Vila. Amb aquesta protesta,
l’Esquerra independentista es solidaritzava
amb els companys encausats per la crema
d’imatges borbòniques i Vilafranca era asset-
jada pels cossos repressius espanyols. La
Fornal fou envoltada, aleshores, per policies
de paisà que provocaren tensió i indignació
entre la gent que hi havia dins del local. Val
a dir ,però, que fins aleshores, La Fornal ja
havia patit pressions policials en d’altres
ocasions, després d’actes de caire interna-
cionalista. En definitiva, fins el moment, la
presència policial s’havia limitat als actes
organitzats a la mateixa Fornal però dijous
27 la desfilada de policies de paisà pel car-

rer de Sant Julià fou la resposta a un acte
celebrat a la Plaça de la Vila. Des de diu-
menge 7 d’octubre fins dissabte 13 d’octubre,
en menys d’una setmana, La Fornal ha estat
objecte de quatre visites de la Guàrdia Civil,
amb les conseqüents amenaces, intimida-
cions i insults, per part dels agents. La
primera de les actuacions fou de matinada:
van provar d’assaltar el local per la força,
colpejant les portes amb violència, sense ni
tan sols identificar-se com a policies, sense
cap ordre judicial, sense que ningú els
hagués avisat, amb les porres i d’altres armes
no reglamentàries a la mà. No van passar, no
els vam deixar passar i no van aconseguir
que ens identifiquéssim. (...)».

La Fornal +
Contra-Infos  16/10/07

PRESOS I PRESES EN LLUITA

Funcionaris de presons reconeixen
tortures sistemàtiques a presos

Adecaf acusar a d’altres funcionaris de recórrer a 
pallisses i denuncia el feixisme corporativista

BARCELONA .- A primers de setembre,
l’Associació Democràtica Catalana de
Funcionaris de Presons (Adecaf), una organ-
ització de funcionaris de presons catalanes,
feia públic un comunicat on reconeixia la
pràctica de maltractaments a les presons de
la Generalitat. En el comunicat afirma que
les presons «han tocat fons no només amb
les pallisses, sinó sobretot amb l’arxivament
de les mateixes». Aquest comunicat se sosté
amb els informes de denúncies que des de

fa diversos anys, diferents organitzacions de
defensa dels drets humans han realitzat
sobre la realitat penitenciària catalana. En
relació a les pràctiques dins les presons,
l’Associació assenyala la normalitat del
«túnel» o de les pallisses protagonitzades
moltes vegades per funcionaris fora de
servei. Entre d’altres, citen els maltracta-
ments posteriors al motí de Quatre Camins
el 30 d’abril de 2004, ara a judici.

Contra-Infos 16/10/07

DISSABTE 27 D’OCTUBRE - 18H RAMBLA DEL POBLENOU / PERE IV

Marxa a la presó de Wad Ras

CONTACTE AMB NOSALTRES A : ZITZANIA @SINDOMINIO .NET / 93.530.68.76

Ajuts econòmics al Contra-Infos

LLUITAEN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

ELS D O N E N SUPORT 60.000 SIGNATURES I 800 ENTITATS

Salvem Montserrat reclama la
defensa de la muntanya i l’entorn

COLLBATÓ/BAIX LLOBREGAT .- La Plataforma veï -
nal Salvem Montserrat ha adreçat una carta
a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya en què reclama que el govern
català “actuï de manera eficaç i clara en la
defensa de la muntanya de Montserrat, tant
dins els límits estrictes del parc natural com
en el seu entorn” per evitar la degradació
d’un espai natural que, per la seva proximitat
a l’àrea metropolitana de Barcelona, rep
tota classe de pressions urbanístiques i
agressions mediambientals. La carta demana
un pronunciament clar del Departament de
la Presidència, del qual depèn el Patronat de
la Muntanya de Montserrat, i una actuació
ferma per assegurar l’ampliació del parc nat -
ural, “mesura necessària per a la seva con -
servació”, un control efectiu del turisme
massiu que va a la muntanya i la retirada del
projecte d’ampliació de la zona industrial de
Collbató, “que suposa una greu amenaça per
a l’entorn natural” de Montserrat. Salvem

Montserrat s’ha format aquest any com a
reacció dels veïns davant el projecte d’am-
pliació del polígon industrial de Collbató,
que pretén construir 144 naus industrials de
12 metres d’alçada a tocar del parc natural
de Montserrat i la Zona d’Especial Protecció
de les Aus (ZEPA) Roques Blanques-
Montserrat-Llobregat, amb una normativa
que permet instal·lar-hi indústries altament
contaminants. El projecte ha rebut els
informes negatius dels mateixos Serveis
Tècnics d’Urbanisme i de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Collbató i del Consell
Municipal de Medi Ambient, i més de 1.200
veïns i entitats del poble hi han presentat
al·legacions. La campanya Salvem
Montserrat ha reunit en dos mesos més de
60.000 signatures i l’adhesió de més de 800
entitats preocupades per l’agressió que
suposa a l’entorn natural de Montserrat. Més
informació: www.salvemmontserrat.org
Salvem Montserrat + Contra-Infos 16/10/07

ACTUALMENT E S TROBA A L A PRESÓ D ’IRUÑEA AMB I Ñ A K I GARCIA

Petició d’indult per a Julio
Villanueva de Solidaris amb Itoitz

Empresonat per una acció no-violenta al pantà el 1996
IRUÑEA/ NAVARRA.- Ecologistes en Acció ha
dirigit una carta al ministre de Justícia
sol·licitant que iniciï els tràmits de obtenció
de l’indult a l’ecologista d’Iruña Julio
Villanueva, empresonat per una acció con-
tra el pantà de Itoiz l’any 1996. S’ha enviat
una carta al ministre de Justícia, Mariano
Fernández Bermejo, per a sol·licitar-li que
doni començament als tràmits per a l’ob-
tenció de l’indult per a les persones con-
demnades pel tallament dels cables de les
obres del pantà de Itoiz (Navarra). Segons
diu la missiva, “encara que es van guanyar
pràcticament tots els recursos interposats
en els tribunals, les obres del pantà de Itoiz
van seguir endavant, amb la consegüent
frustració de tots nosaltres, que vam poder
assistir una vegada més a la falta d’eficàcia
de la justícia per a paralitzar grans obres

d’alt impacte ambiental, d’escassa utilitat
social i que a més es tramiten de manera
irregular”. El 6 d’abril de 1996, vuit persones,
membres del col·lectiu Solidaris amb Itoiz,
van tallar els cables que transportaven les
peces de formigó per a la construcció de la
presa d’Itoiz. Això va produir un retard de
quasi un any en les obres. «Tot això en una
acció directa no violenta». El 17 de agost
passat, nou anys desprès, agents de la
Policia Municipal de Pamplona van detenir
a Julio Villanueva (una d’aquestes vuit per-
sones), mentre realitzava uns tràmits per a
renovar el permís de conduir. Des de llavors
està a la presó d’Iruña. Abans que ell, Iñaki
García Koch i Ibai Ederra ja van passar per la
presó. 

Ecologistes en Acció 
+ Contra-Infos 16/10/07



La gota freda que va provocar fortes inundacions la setmana passada a Alacant, torna a recular i pot generar
tempestes fortes entre dimecres i dijous especialment a Tarragona i a Castelló. Divendres ja predominarà el sol
que es consolidarà el cap de setmana. Les temperatures seran fredes de nit, plenament de tardor.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 Dissabte 20 Diumenge 21 Dilluns 22 Dimarts 23

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

LLUITES LABORALS

DEL 14 A L 21 D’OCTUBRE - WWW.QUIDEUAQUI.ORG

Acció global contra el deute extern

DE JUNY A NOVEMBRE - WWW.SINDOMINIO.NET/MARXAMAQUIS

X Marxa d’Homenatge als maquis

ARRIBA A BARCELONA EL TATTOO CI R K U S II 

Tres dies de tatuatges, xerrades, i
performances pro presos i preses

BARCELONA.- Entre els dies 19 i 21 d’octubre es
realitzarà al barri La Salut de Barcelona la
segona Convenció de Tatuatges Benefit
Pres@s. La primera convenció va ser realitza-
da i ideada per grups de suport a pres@s a
Roma a l’ Ateneu Occupato. En aquests
temps el tatuatge s’ha tornat una activitat
comercial monopolizada per una èlit “espe-
cialitzada” d’estudis i revistes, que només
busquen el lucre personal. Seran tres dies de
tatuatges, actuacions, intercanvi de exper-

iències, tallers, cafetes i, també reflexions
sobre la situació repressiva que viuen els
companys i companyes enpresonades a
Barcelona i en altres parts del món. La final-
itat de la convenció és solidaritzar-nos amb
les persones preses, recaptant fons, fent del
tatuatge una activitat fora de la lògica del
treball i l’acumulació insolidària i també
obrir un espai de trobada i de comunicació
internacional. Infoline: 0034 605364578 

Contra-Infos 16/10/07

DEL 19 A L 21 D’OCTUBRE - MARICHI WEU C/MARE DE DÉU DE LA SALUT , 59

Tattoo Cirkus II - solidaritat presos

LLUITES D’ARREU

Intent de desallotjament del
CSOA Torre Maura a Roma

ROMA/I TÀLIA.- El matí del divendres 12 d’oc-
tubre el braç armat del Comune di Roma, la
policia municipal, va intentar sense èxit
entrar al CSOA Torre Maura, okupat des de
fa 15 anys al barri de Torre Maura, per a
recaptar informació sobre les persones que
hi habiten i la seva infraestructura. Ja que se
li va impedir l’entrada van amenaçar amb
preparar un desallotjament en les próximes
hores. Es va fer una crida antirepressiva i es
va convocar a una concentració a les portes
del C.S.O.A. i es va quedar en assemblea d’a -
nar a l’ajuntament, ja que és l’amo de la
propietat, a demanar explicacions d’aques-
ta actuació. El matí següent un centenar de
persones es van concentrar a la seu del dis-
tricte per a donar una resposta a l’agressió
del dia anterior. L’excusa oficial de l’ajunta-

ment era que s’estava fent un inventari per
a fer una reestructuració dels béns comu-
nals. I para mes informació van dir que el
dilluns s’acostarien dues persones. Tot
seguit la concentració es va dirigir al mercat
a repartir octavetes i desplegar dues pan-
cartes denunciant públicament aquesta
actuació. Dir que Torre Maura duu en alerta
de desallotjament 2 anys. «No deixarem
que aquest espai viscut fora de la lògica del
benefici i gestionat autonomament acabi
sense obstacles al quadre pintat d’aquesta
sufocant ciutat-aparador sostinguda a cop
de desallotjaments i inaguraciones. Il nos-
tro tempo non i’denari i nostri espazi non
hanno prezzo».

CSOA Torre Maura 
+ Contra-Infos 16/10/07   

Membres de la CNT accedeixen a
les instal·lacions de Caprabo 

HOSPITALET DEL LLOBREGAT/BARCELONÈS .-
Dissabte passat 13 d’octubre a les 13:30 hores
el comitè de vaga va poder visitar les
instal·lacions de Caprabo al  C/ Ciències 135
de L´Hospitalet. L’empresa s’ha vist obligada
a permetre l’accés als sindicalistes després
de la intervenció directa d’Inspecció de
Treball dijous passat, on en la reunió manti -
nguda entre les parts en conflicte es va
destapar la manipulació de l’empresa per a
intentar impedir el legítim dret a la vaga.
Aquesta entrada no significa la retirada de
les denúncies interposades per l’obstrucció
de la direcció de Caprabo al desenvolupa-
ment de la vaga convocada per la Secció
Sindical de la C.N.T. de L´Hospitalet a l’em -
presa. La Secció Sindical de la C.N.T. a
Caprabo es reunirà amb els membres del

Comitè Local del Sindicat per a valorar la
possibilitat de declarar el boicot en tot l’es-
tat als supermercats Eroski i Caprabo, sol·lic-
itant per a això el suport de tots els
Sindicats de la Confederació Nacional del
Treball. Aquestes mobilitzacions s’han inici -
at per la negativa de l’empresa a solucionar
una sèrie de temes que afecten a tota la
plantilla: Compliment de les lleis sobre pre -
venció i riscos laborals en el treball, delim-
itació clara dels plus de rendiment, retribu-
ció dels 30 minuts de descans de cada jor-
nada laboral, clarificació i promoció real
entre les diverses categories professionals.
Més info:
http://cnt-caprabociencias.blogspot.com/ 

C.N.T Hospitalet
+ Contra-Infos 16/10/07   

COL·LECTIUS I CONTRAINFORMACIÓ

«Qui deu a qui?» denuncia el
deute extern durant set dies

BARCELONA.- Ja ha començat la “Setmana
d’Acció Global contra el deute i les IFI’s” ,
convocada per un ampli grup d’organitza-
cions i moviments socials, sota el lema
“¿Qui deu a qui?”, fins al 21 d’octubre.
L’objectiu és denunciar als governs, la banca
internacional, les corporacions transna -
cionals i les organitzacions multilaterals pel
saqueig i la il·legitimitat del Deute Extern,
així com plantejar iniciatives alternatives
com la realització d’Auditories integrals del
Deute, el reconeixement i l’anul·lació de
tots els deutes il·legítims, i el reconeixe -

ment i restitució dels deutes històrics,
socials i ecològics dels quals som deutors
en els països rics. A Barcelona, durant aque-
sta Setmana d’Acció Global contra el Deute
i les IFIs en diferents espais com la UB,
MACBA, Plaça Coromines i Plaça dels
Àngels, contarem amb la participació de
representants d’organitzacions africanes i
de comunitats indígenes llatinoamericanes,
testimonis d’afectats pels deutes ecològics
i socials, activistes. 
Més info:www.quideuaqui.org
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ANTIFEIXISME

Retiren símbols feixistes a Figueres
FIGUERES/  ALT EMPORDÀ.- Aquest passat 12
d’octubre, una vintena de joves figuerencs es
van reunir a les 16:00 a la plaça de l’ajunta-
ment per iniciar una brigada de neteja de
simbologia feixista pels carrers de la ciutat.
Equipats amb galledes, draps, esprais de
neteja i raspalls, els joves es van dividir en

dos grups i van procedir a la neteja que es va
allargar fins ben entrades les vuit de la tarda.
La jornada va transcórrer sense cap tipus
d’incident, només ressaltar que malgrat
tenir permís, una patrulla de la policia local
va registrar les motxilles de dos joves a l’ini-
ci.                               Contra-Infos 16/10/07

Disturbis a Donostia durant el 12-O
DONOSTIA/ EUSKAL HERRIA .- El passat divendres
12 d’octubre coincidint amb el dia de la
Hispanitat, diversos col.lectius pertanyents a
Falange Española, tenien previst realitzar un
acte  per a la “unidad nacional” al Boulevard
de la capital guipuscoana. Coincidint amb
l’autorització d’aquest acte per part del
Tribunal Superior de Justícia del País Basc, es
va organitzar un Festival Antifeixista que es va
convocar al mateix lloc on s’havia de realitzar
l’acte de la Falange. Al voltant de les 16h, quan
el festival feia una hora que havia començat i
hi havien unes 2000 persones, l’Ertzaintza va

donar ordres de desallotjar el Boulevard per
tal de que es pogués dur a terme l’acte feix-
ista. Allà va començar una batallà campal que
va durar unes tres hores i es va saldar amb un
nombre indeterminat de detinguts, ja que
l’Erztaintza declara que van ser dues les per-
sones detingudes, mentre que testimonis
presencials diuen que podrien ser deu. Es van
atacar caixers automàtics i sucursals
bancàries, així com containers i cabines. L’acte
de la Falange al final es va celebrar en el park-
ing d’un centre comercial a les afores de
Donosti.           Gara + Contra-Infos 16/10/07  

Moment dels disturbis a Donostia el passat 12 d’octubre davant de la manifestació feixista.


