
TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Dil-
luns 28 d'abril al matí, els
mossos d'esquadra van detenir
en Franki, veí de Terrassa, molt
conegut a la ciutat vallesana
per la seva implicació en
moltes lluites populars. La
detenció d'en Franki es va pro-
duir sense haver-ho notificat als
advocats i ni tan sols haver fet
el tràmit ordinari de la citació
prèvia. De moment, s'estava a
l'espera que es cités a en Franki
a comparèixer a jutjats per tal
que se li notifiqués l'entrada a
presó. Dilluns mateix al matí, a
la jutgessa li va arribar l'ingrés,
el va signar i va ordenar l'exe-
cució immediata de l'ingrés a
presó. Els mossos es van presen-
tar a casa seva, el van seg-
restar i el van dur directament
a la presó Model sense previ

avís.
Dimarts 29 al migdia, en Franki
va ser traslladat de la presó de
Barcelona a Brians 2.
Des de Solidaritat Antirepressi-
va de Terrassa (SAT) alerten
que «(...) en Franki no ha deixat
mai d'atendre cap requeri-
ment judicial, ni cap citació a
comissaria i és per això que cal
considerar aquesta detenció i
empresonament com un intent
d'agafar per sorpresa l'entorn
polític d'en Franki i frenar així la
resposta popular de suport.
Denunciem per tant, la manio-
bra del Departament d'Interior
que, provocant l'empreson-
ament immediat i sense avís,
pretén silenciar un cas que sens
dubte acabarà trascendint a
l'opinió pública i de la que hau-
ran de donar moltes explica-

cions: per l'estrip a una ban-
dera espanyola s'ha iniciat un
procés que acaba amb un veí
de Terrassa a la presó i ni més ni
menys que amb una condem-
na de 2 anys i 7 mesos de
presó, acusat de ultratges a
Espanya, atemptat i desordres.
(...) Per tant ens trobem de nou
amb un ingrés d'un company a
presó per la seva manera de
pensar i actuar.»

Concentració a La Model
BARCELONA.- El mateix dilluns, a
les sis de la tarda, unes 400
persones es van concentar
davant la presó model en
protesta per l'empresonament
d'en Franki, es va intentar
donar la volta al recinte peni-
tenciari sota una desmesura-
da presència dels antiavalots
dels mossos amb moments de
tensió propiciats per l'actitud
xulesca i provocadora dels
cossos repressius. Finalment i
davant l'impediment de tornar
a acostar-se a la porta del
recinte, la concentració es va
moure cap a les portes de la
seu del PSC, on es va fer un
intent d'ocupació de la seu,
abortat pels mossos armats
amb material antiavalots.

Respostes i mostres de suport
Diversos col·lectius ja han
començat a dur a terme
accions de suport i s'han con-
vocat concentracions de cara
els propers dies. El SAT ha anun-
ciat una campanya amb una
manifestació el 10 de maig a
Barcelona. 
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Setmana del 30 d’abril al 5 de maig del 2008Setmana del 30 d’abril al 5 de maig del 2008
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Alerta Solidària ha denunciat que un individu d’uns seixanta anys va apuntar amb pistola a manifestants des d’un balcó el passat 25 d’abril  a Alacant.
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Repressió als moviments socials

EL JOVE EGARENC ÉS TRASLLADAT A BRIANS 2 DESPRÉS DE PASSAR UNA NIT A LA MODEL DE BARCELONA
300 PERSONES ES MANIFESTEN I ENTREN A LA SEU DEL PSC SOTA UN FORT I INTIMIDANT CORDÓ D’ANTIAVALOTS

Empresonen en Franki de Terrassa sense Empresonen en Franki de Terrassa sense 
notificar-ho prèviament als advocatsnotificar-ho prèviament als advocats

No al Pla Caufec

En Franki des de la presó

DIMARTS 29 D ’ABRIL - 19.30H PLAÇA DE LA PAERIA - LLEIDA
DIMARTS 29 D’ABRIL - 19.30H PLAÇA AJUNTAMENT - TERRASSA
DIMECRES 30 D’ABRIL - 18H - INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES - BCN
DIMECRES 30 D ’ABRIL -  20H PLAÇA DE L’ESGLÉSIA - LA GARRIGA

Concentracions suport
DISSABTE 10 DE MAIG - 18 H PLAÇA UNIVERSITAT - BARCELONA

Manifestació central a BCN

CONDEMNA DE 20 DIES A 3 EUROS ALS TRES VEÏNS

Pena-multa pels penjats aPena-multa pels penjats a
les torres contra el Caufecles torres contra el Caufec
ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- El jut-
jat núm.1 d'Esplugues de
Llobregat ha condemnat a
vint dies de pena-multa a tres
euros als tres veïns del poble
que el maig passat es van
penjar de l'edifici de les 3 tor-
res a 50 metres d'alçada
durant tres dies denunciant
als responsables del projecte
urbanístic conegut com a pla
Caufec i recolzant la set-
mana de lluita en defensa del
territori 'Està tot fatal'. La vista
pública del judici l'1 d'abril no
va ser en cap cas oberta al
públic doncs agents antiaval-
ots dels Mossos d'Esquadra
impedien l'entrada a l'edifici i
ni tan sols familiars van poder
presenciar el judici. A dins de
la sala, la jutgessa no va voler
veure documents que
expliquen la il·legalitat del pla
Caufec i la campanya de
persecució policial que
pateix el col·lectiu oposat.
Tampoc va voler visionar un
vídeo dels fets jutjats.
Aquesta condemna significa
una multa de 60 euros a
cada una de les tres persones
més les despeses judicials,
l'impagament de la qual pot
implicar l'ingrés a presó
durant deu dies.

Altres judicis
Dimarts 29 d'abril s'havia de
celebrar el judici contra 22
persones acusades de des-
obediència després d'una
acció el novembre passat que
va consistir en aturar les
màquines excavadores que
malmeten la muntanya de
Sant Pere Màrtir per desen-
volupar el pla Caufec-Porta
BCN. L'acció s'emmarcava en
les protestes contra la fira
immobiliària BCN Meeting
Point. El jutjat no ha citat a
totes les persones encausades
i la data es torna a ajornar per
segon cop. Encara queden
diversos judicis pendents per
accions relacionades contra
el pla Caufec. El judici a sis
persones acusades de mani-
festació il·legal, danys, desor-
dres públics i delictes contra la
seguretat del trànsit pels fets
de la manifestació d'octubre
de 2007 on centenars de per-
sones van desmuntar les obres
del projecte especulatiu.
També queda pendent de
resolució una sentència que
implicaria l'ingrés a presó d'un
veí d'Esplugues per no mostrar
la documentació a la policia
durant un acte al carrer.
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La repressió a Quatre Camins El taller de bicisEl taller de bicis
Bicios@s amenaçatBicios@s amenaçat

NOU BARRIS/BARCELONA.- El Taller
de Bicis del carrer Joaquim
Valls 137 construït i autooges-
tionat pels veïns en els darrers 3
anys queda amenaçat ja que
darrerament l’ajuntament ha
concedit el permís d’obres a
l’empresa CONSTRAK S.L per
construir-hi un edifici de tres
habitatges. Segons ells "Tres
habitatges a canvi d’un espai
que ara és de tots, tres habitat-

ges que no podrem pagar, tres
habitatges que enriquiran als
de sempre." Al 2005 es posava
en marxa el projecte col.lectiu
de reparació de bicicletes. Un
taller de reparació d’una zona
abandonada i degradada
durant quinze anys. I ara
exigeixen a l’ajuntament una
gran plaça al costat del taller.
biciosxs.prouespeculacio.org
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Ajuts econòmics al 
butlletí Contra-Infos

ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1R - 
<M> PLAÇA DE SANTS - A PARTIR DE LES 18H

Oficina d’Okupació 
tots els dimarts

ELS FETS ES REMUNTEN A L’1 DE MAIG DEL 2004

Judici a deu funcionarisJudici a deu funcionaris
de Quatre Caminsde Quatre Camins

GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL.- Un
total de 10 carcellers de la
presó de Quatre Camins estan
pendents de judici, acusats de
tortures, lesions, i un delicte
contra la integritat moral. Els
fets es remunten a l’1 de maig
de 2004, quan, després d'un
motí, van apallissar a 30 dels
presos que van considerar insti-
gadors. Segons els presos
denunciants, els carcellers van
traure als presos de les cel.les i, 
emmanillats, els van fer passar
per un passadís de carcellers
que, a mesura que anaven
passant, els anaven colpejant
amb porres i pals. D'allà van ser
conduits a una altra habitació,
on els esperaven més carcellers
per continuar-los colpejant.
Més tard, van ser traslladats a
diferents presons catalanes.
Després d'aquests fets, 10 dels
30 presos que van patir tortures,
van denunciar als carcellers,
així com al director de la presó,
per al que es demanen entre
dos i tres anys de presó per un
delicte de tortures, i al subdi-
rector mèdic, per al que es
demanen dos anys per

cadascún dels 8 delictes de
tortura, és a dir, 24 anys. Per a la
resta de funcionaris, es dema-
nen penes d'entre dos i nou
anys per tortures, lesions i un
delicte contra la integritat
moral. L'associació catalana
per a la defensa dels drets
humans exerceix l'acció popu-
lar dins d'aquest procediment
penal. Mentrestant, els advo-
cats defensors neguen els fets i
estan pendents d'un recurs en
el que es demana la nul.litat de
l'auto de l'instructora (jutjat 3 de
granollers), i que està pendent
des de fa mesos a la secció
sisena de l'audiència provincial
de barcelona.Durant les prop-
eres setmanes es sabrà si final-
ment hi haurà judici i quina és
la petició fiscal. En tot cas, tot i
que sembla probable que s'a-
cabi fent el judici, són molt
pocs els casos en els que s'aca-
ba condemnant als carcellers
per maltractaments als i les pre-
ses, fet que demostra la quasi
total impunitat amb que aque-
sts funcionaris públics actuen
diàriament a les presons.
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Acció en defensa deAcció en defensa de
l’Ateneu Santboiàl’Ateneu Santboià

SANT BOI/BAIX LLOBREGAT.- El passat
dilluns 28 d’abril, la vila de Sant
Boi va començar la setmana
amb una acció en defensa de
l’Ateneu Santboià. Dues per-
sones es van encadenar amb
un tub de ferro a les portes dels
despatxos de la Torre del Sol
(departament de Disciplina
Urbanística). Allà “treballen pel
poble” els responsables de la
possible pèrdua d’aquest cen-
tre cultural centenari. Aquest és
el comunicat de l’acció.

Què passa amb l’Ateneu?
Tot sembla indicar que ben
aviat coneixerem la sentència
del Tribunal Suprem que adjudi-
carà definitivament la propi-
etat de l’Ateneu Santboià.
Aquest podria recaure sobre la
promotora immobiliària Pichuki
SL, que no dubtaria ni un instant
en enderrocar un dels princi-
pals símbols de la nostra vila,
acabant així també amb una
de les poques experiències
d’autogestió cultural que
sobreviuen a la passivitat del
gruix de la població i a la pre-
potència i la hipocresia de les
institucions. Però els terrenys de
l’Ateneu tenen la catalogació
urbanística d’equipaments, i
ningú podrà construir habitat-
ges ni hotels, ni balnearis si
l’Ajuntament no aprova una
requalificació. És més, de
l’Ajuntament depèn la conces-
sió de les llicències d’enderroc.
En una situació com la plante-
jada, segurament una persona
innocent pensaria que
l’Ateneu està salvat, que no
corre cap perill, però nosaltres
portem ja uns quants anys inter-
essant-nos pel posicionament

de l’Ajuntament en aquest
tema, i entre d’altres actua-
cions hi hem detectat la seva
negativa irrefutable a dema-
nar que declarin l’Ateneu
Patrimoni Històric de la
Humanitat; l’aprovació l’any
2003 d’un pla urbanístic que
contemplava l’enderroc de
l’edifici amb una finalitat
especulativa 60% pública i 40%
privada (aquesta planificació
ha estat invalidada pel TSJC a
petició de la part privada, que
vol una part més gran del
pastís); i més recentment (el
2006) l’obertura d’un procés
administratiu per desallotjar la
gent que ha permès la super-
vivència de l’Ateneu durant els
deu anys que han transcor-
regut ja des de la penosa sub-
hasta. Precisament va ser des
dels despatxos de la Torre del
Sol (departament de Disciplina
Urbanística)des d’on va sorgir
la iniciativa d’iniciar l’esmentat
procés. Malgrat la seva inten-
ció manifesta de promoure
l’enderroc de l’Ateneu,
l’Ajuntament continua utilitzant
la seva publicació mensual
(Viure Sant Boi) per difondre
missatges desconcertants que
parlen de recuperar l’Ateneu
però no de rehabilitació ni d’in-
teressos polítics i econòmics.
¿Què vol dir recuperar? Estem
aquí denunciant la manca de
transparència en la informació
institucional i la situació d’inde-
fensió en la que deixen la
memòria històrica recent i els
projectes autònoms que inten-
ten construir una realitat difer-
ent.
ateneusanboia.wordpress.com

Ateneu Santboià 29/4/08

Okupació i centres socials

Nous espais alliberats aNous espais alliberats a
Sarrià i al PoblenouSarrià i al Poblenou

SARRIÀ-POBLENOU/BARCELONA.- El
dijous dia 24 d'abril l'assemblea
de joves de Sarrià va okupar
l'edifici situat al carrer Cornet i
Mas nº 9 per a fer un centre
social. El col.lectiu vol contin-
uar amb el projecte auotoges-

tionat de la Fusteria que va ser
desallotjat pels mossos l'any
passat. Per altra banda el pas-
sat dissabte s'inaugurava un
nou espai al carrer Pujades del
Poblenou recentment okupat.
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En defensa dels espais naturals

Segrest aeri al TididaboSegrest aeri al Tididabo
T IBIDABO/COLLSEROLA .- Un grup
de persones de l'Assamblea
Pro-Boscos del Tibidabo el
passat dissabte 26 al migdia
van segrestar l'avió del Parc
del Tibidabo amb el parc d'a-
traccions ple de gent; men-
tres dues persones distreien el
personal del Parc megàfon
en mà cridant al boicot, un
altre grup camuflat en la
condició d'"usuaris" es pujava
a l'avió vermell i un cop a dins
van desplegar dues pancar-
tes per les finestres
("Prou,prou,prou" i "Prou
agressions a Collserola") i van
"segrestar" l'avió negant-se a
abandonar-lo. La direcció del
Parc va avisar als mossos i la

guardia urbana que final-
ment no van identificar ningú
dels 'segrestadors' quan hora i
mitja més tard van donar per
acabada l'acció i van sortir
de l'avió. La tala de l'alzinar
centenari que està fent el
parc del Tibidabo per a una
nova muntanya russa només
és defensada pel bipartit
municipal, i darrerament ha
entrat una gran grua per
arrencar més alzines i es pre-
paren les rases al terreny per
les pilones de la futura "atrac-
ció" que malmetrà un munt
d'alzines més que no seran
tallades segons el parc. 
Més info:www.collserola.org
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Dijous 1

DImecres 30

Divendres 2

DIssabte 3

Diumenge 4

Dilluns 5

El tempsEl temps

Dimarts 6

L’agendaL’agenda
D IMECRES 30 D’ABRIL - 12 H PSSIG BONANOVA , 55 - BCN

Justícia i solidaritat amb Atenco

D IMECRES 30 D’ABRIL - 10 H C/DOCTOR AIGUADER - BARCELONETA

Concentració i cassolada contra les 
expulsions al Casc Antic

D IJOUS 1 DE MAIG - 17 H PLAÇA DAVANT LA RENFE - TERRASSA

Els precaris se’n van de marxa

D IJOUS 1 DE MAIG - 17 H PLAÇA UNIVERSITAT - BARCELONA

1 de maig alternatiu i anticapitalista
D IJOUS 1 DE MAIG - 20 H COTXERES DE SANTS - BARCELONA

Celebrem els 2 dies de TMB 

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

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimarts)

VII Marxa contra la macropresó de ZueraVII Marxa contra la macropresó de Zuera
SARAGOSSA.- un any mes ha
tingut lloc la VII Marxa contra la
Macropresó de Zuera, en
aquesta ocasió el 20 d'abril,
aquest any amb el lema La
Cárcel Enferma, en relació a la
permanencia de miler de per-
sones amb enfermetats greus
dintre de les diferents presons
de l'Estat Espanyol. Cap a les
10,45 del matí sortien dos auto-
busos i diversos cotxes cap a la
presó. La parada obligatoria
en el control de la Guardia Civil
es va saldar sense mes incon-
venients que l'habitual retard

en identificar a desenes de
persones i aquest any no va ser
requisat cap material.  Després
de la recepció, amb crits de
"abajo los muros de las pri -
siones", va començar a emitir
Radio Hawai, la emisora que
acompanya a les personaes
presses a Zuera en els últims tres
anys i que emet desde l'a-
parcament amb unes instala-
cions molt peculiars. També
van començar les projeccions
de temática antirrepresiva. 
Va actuar el grup teatral Los
Mancusos, que va representar

diversos gags humorístics.
També es van repartir materi-
als per escriure cartes a difer-
ents presos que ho havíen
solicitat, una activitat en la
que cada any es consegueix-
en mes misives que els engar-
jolats agraeixen. Després del
dinar hi va haver concert amb
Los Olvidados de la Morgue i
Gena.  Al  llarg del dia en total
es calcula que van passar per
la Marxa entre 150 i 200 per-
sones. 
Mira també: marchazuera
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Impunitat policial

Agressió injustificadaAgressió injustificada
dels mossos d’esquadradels mossos d’esquadra

Lluites d’arreu

Nous Nous 
enderrocs aenderrocs a
Cañada RealCañada Real

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. 

V ILANOVA I LA GELTRÚ/EL GARRAF.-
Aquest és el relat d'un noi va
conèixer el tracte dels
mossos: «Dissabte passat 19
d'abril a la matinada,  estava
circulant  amb la meva fut -
goneta per Vilanova i la
Geltrú, quan em vaig parar a
l'Stop va passar per davant
una furgoneta dels antiaval-
ots dels Mossos d'escuadra.
La furgoneta dels policíes es
va parar al mig del carrer i
van baixar del vehicle 5 o 6
antiavalots. Em van demanar
la documentació  i jo vaig
accedir a donar-la. Em van
ordenar que parés la fur-
goneta, però no podia fer-ho
perquè estava averiada.
Quan vaig treure les claus la
reacció dels agents va ser
tirar-se endarrera cosa d'un
metre i es van possar
nerviosos, pensant-se que el
vehicle era robat. Vaig calar
la furgoneta i em van
ordenar que baixés. Van pro-
cedir a escorcollar-me sense
trobar res; tot seguit em van
treure les sabates i em van dir
que em dirigís a la paret. Al
preguntar si de cara o
d'esquena un altre agent em
va propinar un cop de puny
a la cara fent-me sang al llavi
inferior dret. Vaig demanar el
número de placa i em van
contestar "11 8 88" (com a la
televisió). Em vaig espantar

molt i com que les furgonetes
tapaven l'accés visual vaig
cridar demanant ajuda. Al
moment, el mateix mosso em
va tornar a agredir amb un
altre cop de puny al cap.
Seguidament, entre tres anti-
avalots van cridar-me "tirate
al suelo" mentre m'intentaven
reduïr. Finalment jo mateix
vaig posar els braços enr-
radera, i em van enmanillar.
Em van retorçar els canells
fins a provocarme una lesió i
em van insultar repetida-
ment. Després em van
trasladar a comissaria. No
van deixar que el meu amic
s'emportés la furgoneta. Al
dia següent vaig haver de
retirar la furgoneta abonant
100 euros, i el dimarts em van
trucar per a què  m'apropés
per buscar una multa de 300
euros per tenir el permís de
circulació caducat cosa que
és mentida. L'advocat va
arribar a les 16 hores del diu-
menge i em van alliberar. Un
cop va arribar l'advocat d'ofi-
ci, em van informar que esta-
va citat per un judici ràpid
l'endemà acusat d'atemptat
a l'autoritat, desobediència i
resistència, i coaccions.
Finalment, el judici no es va
cel·lebrar i  ara estic a l'es-
pera d'una nova citació.» 

Pepe Arcos Martin 
+ Contra-Infos 29/4/08

MADRID.- Dimarts passat, un dis-
positiu de més de 200 antidis-
turbis de la Policía Nacional
van enderrocar al voltant de
sis vivendes a la Cañada Real
Galiana, un poblat madrileny
habitat en bona part per gent
magrebí. Aquesta no és la
primera vegada que la policia
entra al poblat per desallotjar i 
enderrocar vivendes. L'octu-
bre passat també es van
desallotjar i enderrocar viven-
des, i els veïns del  barri van
enfrontar-se a la policia durant
vàries hores. L'associació de
veïns va convocar, a la plaça
de Cibeles, una concentració
de rebuig als fets i a la política
"d'integració" de l'ajuntament
de Madrid amb el suport de la
delegació del govern; més de
trescentes persones van par-
ticipar d'aquest acte de
protesta. Contra-Infos 29/04/08

Decreixement

Fi de laFi de la
marxamarxa

decreixentdecreixent
BARCELONA.- El 26 d'abril la
marxa pel decreixement va
arribar a Barcelona, per
acabar amb 75 dies de recor-
regut per més de 35 comar-
ques de la geografia cata-
lana. 
Més info: 
www.tempsdere-voltes.cat

Temps de re-voltes 
+ Contra-Infos 29/4/08


