
TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Di-
vendres passat es va rebre la
desestimació del recurs al
Tribunal Suprem, que ratifica la
condemna a en Franki de
Terrassa pel cas de la “ban-
dera espanyola”. La sentència
condemna en Franki a 2 anys i
7 mesos de presó en ajuntar
dos delictes d’atemptat a l’au-
toritat i ultratge a la bandera
espanyola. Tot plegat, conse-
qüència d’un judici polític en el
qual, lluny de qüestionar la
provocació de l’Ajuntament
de Terrassa per col·locar la
bandera espanyola per festes
majors o lluny de jutjar les
agressions que cometeren els

agents municipals, el que es va
processar va ser una mobil-
ització festiva en contra de la
bandera ocupant i que tingué,
finalment, en el company
Franki, l’objecte sel·lectiu de la
repressió. Cal recordar també
que el nom del Franki se’l pas-
saren escrit en un paperet els
agents municipals que sabien
que ell no havia estat en aque-
lla batussa. El judici es va
acabar i la sentència és ferma.
Ara cal mobilitzar-se i prendre
consciència del cost de la
repressió i del cost de la lliber-
tat.
L’entrada a presó, prèvia for-
malitat de citació i comuni-

cació, es preveu en un termini
obert d’unes poques set -
manes.

Primeres respostes solidàries
Solidaritat Antirepressiva de
Terrassa ha llençat, juntament
amb altres col•lectius d’arreu
del país, la primera i important
mobilització: Dissabte, 10 de
maig, manifestació a Barce-
lona. A les 18 hores a la plaça
Universitat. De caràcter més
immediat, aquest dijous,
davant de l’ajuntament, a les
19 hores, es realitzarà una con-
centració per fer arribar la
denúncia al ple municipal.
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Setmana del 23 al 29 d’abril del 2008Setmana del 23 al 29 d’abril del 2008

C r e a t  e l  J u n y  d e l  ‘ 9 8C r e a t  e l  J u n y  d e l  ‘ 9 8

«Les instruccions i qualitat de treball dels metges ubicats als centres de detenció espanyols per a la detecció de la tortura són insuficients». ONU 2008
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Repressió als moviments socials

EL TRIBUNAL SUPREM DESESTIMA EL RECURS DE LA DEFENSA

Possible entrada a presó d'en Franki Possible entrada a presó d'en Franki 
pel cas de la «bandera espanyola»pel cas de la «bandera espanyola»

Okupació i centres socials

250 PERSONES ES MANIFESTEN PEL CENTRE DE TERRASSA EN SUPORT ALS ENCAUSATS

Nou aplaçament del judici a les 32 Nou aplaçament del judici a les 32 
persones detingudes al Kork III al 1999persones detingudes al Kork III al 1999

En defensa dels espais naturals

Penjada de 6 ecologistes a l'alzinar delPenjada de 6 ecologistes a l'alzinar del
parc d'atraccions del Tibidaboparc d'atraccions del Tibidabo

Tibidabo/Barcelona.- El dime-
cres 16 d'abril, a les 6.45 h. vint
ecologistes van entrar al Parc
d'Atraccions del Tibidabo. Sis es
van enfilar a vàries alzines.
A partir de les 7.30 s'havien con-
centrat molts ciutadans i mit-
jans de comunicació a la Plaça
del Tibidabo, així com nom-
brosos efectius de la guàrdia
urbana i dels mossos d'esqua-

dra. El portaveu de l'Assemblea
va explicar el motiu de l'acció,
que no és altre que el rebuig
popular a qualsevol atemptat
contra el cim del Parc de
Collserola i demanar alhora l'at-
urada de la tala de l'alzinar i la
retirada del projecte de la
muntanya russa. Els activistes
que van aconseguir enfilar-se
als arbres situats dins del parc

van desistir de l'acció vuit hores
després. Cap a les sis de la
tarda, tots eren identificats per
la Guàrdia Urbana i un d'ells va
quedar detingut perquè estava
en situació de recerca i cap-
tura.
Més info: www.collserola.org

Assemblea en Defensa 
Activa de Collserola 

+ Contra-Infos 22/04/08

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- El
dilluns 21 havia de començar
el judici contra les 32 persones
encausades pel desallotja-
ment del Kork-III al jutjat nº2.
Una nova errada judicial, però,
al no haver citat a 2 persones i
no haver pogut comparèixer,
ha fet que fos suspès pel prop-
er mes d'octubre, en concret
del 6 al 15 d'aquest mes.
Queden desconvocades les
concentracions d'aquests dies.

Mobilitzacions d'aquests dies
Dissabte 19, prop de 250 per-
sones es van manifestar pels
carrers del centre de Terrassa

en suport als encausats i
encausades en aquest macro-
judici. La manifestació que va
passar per davant de l'edifici
okupat aleshores va acabar
davant de l'ajuntament.
Dilluns 21, hi havia convocada
concentració de suport da-
vant dels jutjats de Terrassa.
L'actuació de la jutgessa titular
del jutjat nº2, va ressaltar per la
seva prepotència: a les per-
sones concentrades a les
portes dels jutjats els va enviar
als agents antiavalots per tal
de requisar el material i l'equip
de música, impedint el dret a
la llibertat d'expressió; l'actitud

contra les encausades tam-
poc va estar diferent, va ame-
naçar amb empendre acusa-
cions contra varis joves que
van entrar al judici amb el
puny enlaire i va posar impedi-
ments perquè dues encau-
sades, mares recentment,
poguessin estar amb els seus
fills; de la mateixa manera, va
amenaçar als advocats que el
judici es faria «fos com fos» i
que qui no portés toga «no
entrarà al meu judici». Més
info:
ww.kaosenlared.net/kork32.SA

T + Assemblea detinguts/des
Kork-III + Contra-Infos 22/4/08

Dues detencions després d'un Dues detencions després d'un 
desallotjament a Vilanova i la Geltrúdesallotjament a Vilanova i la Geltrú

V ILANOVA I LA GELTRÚ/EL GARRAF.- El
divendres 11, l'Assemblea de
Joves de Vilanova i la Geltrú va
ocupar un espai municipal,
propietat de la Fundació de
l'Hospital de Sant Antoni Abat,
una casa que portava molts
anys en desús i que l'Ajun-
tament havia fet servir de mag-
atzem i abocador. Dilluns dia
14, al matí, Policia Municipal i la
brigada municipal, amb la
presència de responsables de

la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament, van desallotjar
il·leglament sense ordre judicial
l'espai alliberat per l'Assemblea
de Joves. La matinada de
dijous a divendres, cap a les
06:15 , 7 agents de la policia
municipal van detenir a dos
joves acusats d'un delicte
d'usurpació i danys a l'immoble
ocupat des de dies anteriors,
on ja havien passat les 48 hores
després de l'ocupació, per tant

calia una ordre de desallotja-
ment. Cap a les 11 del matí van
ser conduïts a la comissaria dels
mossos d'esquadra. Cap a les 6
de la tarda sortien els dos joves
acompanyats dels advocats,
acusats d'un delicte d'usur-
pació i de danys provocats.
Ara els dos membres de la
Cajei-Vng estan a l'espera de
citació judicial.

Assemblea joves Vilanova i la
Geltrú + Contra-Infos 22/04/08



SANT CUGAT/VALLÈS OCCIDEN-TAL.-
El dissabte 19 d'abril, un grup
de membres del Col·lectiu
Antimilitarista de Sant Cugat
va realitzar una acció simbòli-
ca contra dues agències del
BBVA pels seus interessos en la
indústria de guerra. L'acció va
consistir en l'enganxada d'ad-
hesius i una pancarta de

denúncia. 
CASC + Contra-Infos 22/4/08

Lluites estudiantils Suspès el desallotjamentSuspès el desallotjament
del CSOA La Colomeradel CSOA La Colomera

TARRAGONA.- La gent del CSOA
La Colomera ha rebut la notí-
cia de l'acceptació del recurs
que es va presentar contra el
desallotjament d'aquest cen-
tre social, que en un principi

s'havia previst pel 4 d'Abril. Per
tant, el desallotjament es
posposa i es suspenen totes les
activitats de protesta que
s'havien acordat.
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ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1R - <M> PLAÇA D E SANTS - A PARTIR DE LES 18H

Oficina d’Okupació tots els dimarts

Un dels ecologistes enfilat en una de les alzines del Tibidabo

PROPERA MANIFESTACIÓ A AMPOSTA EL 18 DE MAIG

1.000 persones contra el1.000 persones contra el
trasvasament de l'Ebretrasvasament de l'Ebre

TORTOSA/BAIX EBRE.- Un miler de
persones es van concentrar al
teatre-auditori Felip Pedrell la
nit de dissabte 19, per celebrar
una assemblea general convo-
cada per la Plataforma en
Defensa de l'Ebre. Posterior-
ment, van marxar en mani-
festació pels principals carrers
de la ciutat. Un dels acords
principals d va ser la convo-
catòria d'una manifestació el
18 de maig a Amposta per
denunciar el trasvasament de
l'Ebre cap a Barcelona. Durant
tota la tarda diverses persones
van denunciar en les seves
intervencions, tots els partits
polítics que integren el govern
català per les seves falses
promeses electorals que afir-
maven que mai obtarien pel
trasvasament. La Plataforma
considera que la falta consid-
era que la falta d'aigua puntu-
al de Barcelona es podria resol-
dre adquirint aigua als pagesos
d'hortalisses del Llobregat,
posant solució als escapa-
ments d'aigua de les xarxes de
proveïment de l'àrea metropol-
itana de Barcelona i construint

una "depuradora de butxaca"
que sanegi la borsa d'aigua
"lleugerament contaminada
sobre la qual està assentada
Barcelona". En la seva assem-
blea general, el moviment
social de les Terres de l'Ebre ha
situat com un dels objectius pri-
oritaris "fer pedagogia" i
demostrar als cinc milions
d'habitants de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona que "el gov-
ern català els està enganyant".

La creació d'alarma social
La PDE també va criticar el
govern català per haver aprof-
itat l'actual situació de sequera
per crear alarma social a través
d'una "campanya mediàtica"
amb la qual crear un estat
d'opinió favorable a la inter-
connexió de xarxes, "que fa
temps que volien posar en
marxa". El moviment social de
les Terres de l'Ebre no es creu
que vagin a gastar-se 180 mil-
ions d'euros a construir 61
quilòmetres de canonada per
desmuntar-la al cap de pocs
mesos. Més info: www.ebre.net 
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Bloqueig al Consell deBloqueig al Consell de
Govern de la UABGovern de la UAB

UAB/VALLÈS OCCIDENTAL.- El passat
divendres 18 un grup d'una
cinquantena d'estudiants va
bloquejar l'entrada i la real-
ització del Consell de Govern
de la UAB davant l'actitud del
rectorat respecte de la càrre-
ga dels mossos d'esquadra del
passat 4 de març a petició del
propi rector. Recordem que
aquesta càrrega, contra l'ocu-
pació de la Facultat de Lletres
en el marc de les protestes
contra el pla de Bolonya, va
deixar 50 persones ferides entre
estudiants i personal docent.
El Consell de Govern que
s'havia de fer divendres era el
tercer intent de prosseguir la
sessió del dia 5 de març, que
va ser posposada per la con-
centració de més de 1500 per-
sones de tota la comunitat uni-
versitària
demanant explicacions al rec-
torat i en rebuig de la càrrega.
Ni aquell dia, ni a la contin-
uació del Consell, el dia 26 de
març, el Rector, Lluís Ferrer, ni el
Vicerector, Rafael Grasa, van
oferir cap explicació als estudi-

ants.  Estant així les coses, una
cinquantena d'estudiants es
van plantar davant de les
portes de la sala on s'havia de
realitzar el Consell de Govern
exigint que, d'una vegada,
s'assumissin les responsabilitats
d'aquests greus fets. Durant el
bloqueig va haver-hi cops amb
agents de seguretat de la UAB
que provaven d'impedir l'entra-
da a estudiants membres del
Consell; finalment, una d'aque-
stes persones no hi va poder
accedir i el consell es va real-
itzar igualment.
Per altra banda, el motiu del
bloqueig també rau en la
denúncia de la intenció de
posar en marxa reformes de
funcionament intern de la UAB,
com ara la normativa de
serveis bàsics, que suposa el
primer pas cap a la segregació
imercantilització del servei
docent i de investigació de la
UAB, tot restringint el seu fun-
cionament democràtic en pro
d’un model clarament geren-
cial i autoritari. 
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Antimilitarisme

Acció antimilitaristaAcció antimilitarista
contra el BBVAcontra el BBVA

Lluites laborals

RETIRADA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS

Finalitza la vaga dels iFinalitza la vaga dels i
les conductores de TMBles conductores de TMB

BARCELONA.- Després del prea-
cord del passat dimarts entre
els conductors d'autobús i
Transports de Metropolitans de
Barcelona, i ser el mateix ratifi-
cat per l'assemblea de trebal-
ladores, a la tarda es va pro-
duïr una reunió  amb la direc-
ció de l'empresa arribant-se als
següents acords: - Es retiren tots
els expedients que es van ini-
ciar en els mesos de febrer i
març, un total de 30.- Les san-
cions que fins al moment s'es-
tan complint deixen de com-
plir-se, quedant els expedients
nets i podent reclamar en
magistratura el temps ja com-
plert; en aquesta situació han
quedat uns 24 treballadors. 

Judici als tres solidaris
El proper dia 13 de maig, els 3
companys que es van solidar-
itzar amb els treballadors en
vaga seran jutjats, amb
imputacions pel moment provi-
sionals (resistència, desobe-

diència) però que podrien ser
requalificats fins a atemptat a
l’autoritat. Cal recordar que a
un dels tres detinguts, un poli-
cia el colpejà al cap amb un
esprai. Amb el corresponent
part mèdic, s’ha cursat una
denúncia per aquesta agressió
que es podrà ajuntar en la
causa oberta contra els tres
represaliats.

Solidaritat
En la manifestació realitzada el
dia 16 pels buseros en lluita,
manifestació que serví per
agrarir l’esforç realitzat per
tanta gent aliena a l’empresa,
un dels representants del
comitè de vaga va fer una
crida a assumir com a pròpia
la repressió que puguin patir els
que es van solidaritzar amb la
seva lluita.  Més info: 
www.comitedescansos.
blogspot.com/

Comitè de descansos de TMB
+ Contra-Infos 22/04/08



Dijous 24

DImecres 23

Divendres 25

DIssabte 26

Diumenge 27

Dilluns 28

El tempsEl temps

Dimarts 29

L’agendaL’agenda
D IMECRES 23 D’ABRIL - 18.30H PÇA UNIVERSITAT - BARCELONA

Manifestació per la llengua
D IJOUS 24 D’ABRIL - 19H DAVANT AJUNTAMENT - TERRASSA

No a l’ingrés a presó d’en Franki
D IVENDRES 25 D’ABRIL -  13.15H DAVANT IES VALLÈS - SABADELL

Concentració contra l’homofòbia
D IVENDRES 25 D’ABRIL -  20H RAMBLA CANALETES - BARCELONA

Concentració suport Euskal Herria
D ISSABTE 26 D’ABRIL - TOT EL DIA - PARC GUINEUETA - BARCELONA
-La cultura va de festa
D ISSABTE 26 D’ABRIL - 10 H ESTACIÓ DE LA RENFE - MATARÓ

Pedalada final de la Marxa pel 
Decreixement fins a Barcelona
D ISSABTE 26 D’ABRIL - 12 H RAMBLA NOVA - TARRAGONA

Manifestació pel dret d’avortament
D ISSABTE 26 D’ABRIL - 12 H PLAÇA URQUINAONA - BARCELONA

Concentració suport Rafa i Joaquim

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Espai Obert
www.sindominio.net/zitzania 

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimarts)

Lluites contra el patriarcat

«JO TAMBÉ HE AVORTAT! PEL DRET DE LES DONES A DECIDIR»
COL·LECTIUS FEMINISTES LLIURARAN UN NOU BLOC D’AUTOINCULPACIONS

Propera manifestació a Tarragona pelPropera manifestació a Tarragona pel
dret a l'avortament lliure i gratuïtdret a l'avortament lliure i gratuït

TARRAGONA/TARRAGONÈS.- La cam-
panya pel Dret a l'Avortament
Lliure i Gratuït ha preparat una
nova entrega col·lectiva d'au-
toinculpacions per reclamar el
dret de les dones a decidir
sobre el seu cos, que serà una
continuació de l'entrega
col·lectiva realitzada a finals

de febrer, en què es van pre-
sentar a Catalunya prop de
3.000 escrits d'autoinculpació
d'haver avortat o haver acom-
panyat algú a fer-ho, 170 d'ells
presentats a Tarragona.
Aquesta nova entrega d'escrits
d'autoinculpació, que es recol-
liran per tota Catalunya, es

farà el 26 d'abril als jutjats de
Tarragona, els únics de
Catalunya que han obert
diligències per aquesta acció i
han cridat a declarar diverses
persones que van presentar
escrits d'autoinculpació a finals
de febrer. 
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Estat d’excepció al País Basc

Inici del macrojudici alInici del macrojudici al
moviment d’amnistia bascmoviment d’amnistia basc

MADRID.- Aquest dilluns 21 ha
començat a l'Audiència
Nacional el macrojudici con-
tra 27 persones de l'àmbit del
moviment pro amnistia acu-
sades de pertinença a ETA.
Durant el primer dia, els i les
encausades renunciaven a la
seva defensa jurídica i es
negaven a respondre les pre-
guntes de la Fiscalia donat
que consideren que la seva
sentència ja està signada
abans de començar el judici.
La petició fiscal és de 10 anys
de presó per a cadascuna
d'elles.
Sembla clar que el procés
engegat contra Gestoras pro
Amnistia-Askatasuna pretén
silenciar qui ha estat informant
i denunciant tota aquesta
repressió dels Estats espanyol i
francès contra el moviment

independentista basc. El movi -
ment pro amnistia porta 30
anys denunciant les violacions
de drets humans perpetrades
contra la dissidència política.
27 persones estan encau-
sades, alguns dels quals ja han
complert el màxim de presó
preventiva (4 anys) i 17 estan
actualment a la presó.
Davant la situació de repressió
brutal i d'excepcionalitat que
viu l'independentisme basc
(tribunals d'excepció, tortures
salvatges, política de disper-
sió, detencions massives,
il·legalitzacions, tancaments
de mitjans de comunicació,
cadena perpètua...) s'ha con-
vocat una concentració per
la llibertat per a Euskal Herria el
proper divendres 25 a les 8 del
vespre a Rambla Canaletes.
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Lluites estudiantils

ProtestesProtestes
contracontra

BolonyaBolonya
PAÏSOS CATALANS.- El Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans (SEPC) va organitzar
el passat dimarts 15 d'Abril
diferents actes reivindicatius a
totes les universitats dels Països
Catalans, sota el lema "15
d'abril: jornada contra la
imposició dels Plans d'Estudi",
per denunciar la imposició
amb la qual s’estan executant
els nous Plans d’Estudi lligats al
Procés de Bolonya. Perfor-
mances als rectorats de la
Universitat de Barcelona, de
València, i de Girona, xerrades
a Alacant, Castelldefels (UPC)
i Tarragona, on també es va
fer una tancada, despenjada
de pancartes i repartiment de
fulletons a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona,
a la Universitat Autònoma de
Barcelona, a la Universitat
Politècnica de Catalunya, a la
Universitat Jaume I de Castelló
i a la Universitat de les Illes
Balears. 
Amb aquesta jornada
nacional de lluita, el SEPC ha
volgut visualitzar el rebuig que
provoca la imposició dels
Plans d’Estudi adaptats als
paràmetres de l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior
(EEES), conegut popularment
com el Procés de Bolonya. Els
nous Plans d’Estudi són un
exemple més de la manca de
democràcia amb la qual s’ha
enfocat, des de bon principi,
el procés d’homogeneització
europea de l’ensenyament
superior.
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Col·lectius i contrainformació

NOU BUTLLETÍ SETMANAL DE LES COMARQUES GIRONINES

«Bufa Tramuntana» i la«Bufa Tramuntana» i la
contrainformació muralcontrainformació mural

COMARQUES GIRONINES.- Coincidint amb les IX Jornades Culturals
Llibertàries de Girona ha aparegut un nou butlletí autoges-
tionari que reuneix tant les diferents activitats com notícies que
es desenvolupin a les comarques gironines. Degut a la dificul-
tat geogràfica de fer un punt de rebuda, la distribució es farà
en format .pdf per correu electrònic (a falta de pàgina web);
adreceu-vos a bufatramuntana@gmail.com per més informa-
ció.                               Bufa Tramuntana + Contra Infos 15/4/08

Nota informativa des del Contra-Infos
Des de fa unes quantes setmanes a l’Espai Obert queden
moltes còpies del Contra-Infos i l’Info-usurpa. Us animem a bus-
car llocs visibles a la facultat, l’institut, la feina, el teu carrer, on
poder penjar aquests murals de contrainformació. 


