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Dimarts 17 de juny han estat detinguts l�alcalde d�Estepona, del PSOE, i 22 persones mØs per corrupció urbanística.
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Llibertat Franki

Per la llibertPer la llibert at sense càrrecs per enat sense càrrecs per en
Franki i totes les persones solidàriesFranki i totes les persones solidàries

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Com
dèiem la setmana pasada, en
Franki continua amb el règim
penitenciari de tercer grau,
havent d'anar a dormir cada
nit a la presó model de
Barcelona de diumenge a
dijous, aquest "benefici" peni-
tenciari no treu que es continuï
exigint la seva llibertat total
sense càrrecs ni condicions,
denunciant la persecució poli-
cial i judicial patida per ell i tot
el seu entorn. En aquest sentit,
la jutgessa que va condemnar
en Franki, Maria del
Prado Garcia, demana
que torni a ingressar a
la presó perquè entén
que ha de complir els
quatre mesos de presó
de la condemna de
pena-multa referent al
delicte per ultratge a la
bandera i no es pot
beneficiar del tercer
grau fins que no aboni
l'import. Per la seva
banda, en Franki i la
seva advocada
al·leguen que amb el
patiment del tercer
grau es convalida la
condemna de pena-
multa.  
Judici per l'acció al
pont de Sabadell

Sabadell/Vallès Occidental.- El
passat 26 de maig, dues per-
sones es van penjar del pont
de la Rambla Ibèria  en solidar-
itat amb en Franki de Terrassa.
Després d'estar unes tres hores
penjades, van ser detingudes
pels Mossos d'Esquadra i deix-
ades en llibertat cinc hores
després acusades de desor-
dres, desobediència i resistèn-
cia. Finalment, i després de
declarar a jutjats, el fiscal els
demana un any de presó a
cadascuna per un delicte de

resistència.

Demà dimecres 18 de juny, a
les 9.15 del matí seran jutjades
a Sabadell aquestes dues
solidàries amb en Franki, que
van arriscar la seva integritat
física per tal de denunciar que
una persona era a la presó per
haver participat en una cer-
cavila on es volia retirar la ban-
dera espanyola. Actualment,
en Franki ha canviat de règim
penitenciari a un tercer grau, i
el procés contra les dues

solidàries continua.

Ahir dilluns 16 de juny
es va fer una roda de
premsa a l'Ateneu
l'Escletxa, on van par-
ticipar les dues per-
sones  encausades i
en Franki. Es va aprofi-
tar per explicar els fets
de la detenció,
denunciar el procés
judicial i convocar
una concentració per
demà dimecres 18
davant dels jutjats de
Sabadell.
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BARCELONA.- La fiscalia demana
8 anys de presó per en Jona,
veí del barri de Sagrada
Família, sota l'acusació falsa
d'haver participat en els
enfrontaments amb la policia
en la manifestació convocada
pel Col·lectiu en defensa del
Forat de la Vergonya, el 5 d'oc-
tubre de 2006.
Jonatan va ser detingut el 13
d'octubre de 2006 pels Mossos
d'Esquadra, acusat de formar
part del grup d'encaputxats
que llençaren coets i altres
objectes a la policia, en final-
itzar una manifestació contra
l'especulació urbanística i pel
dret a un habitatge digne.

En Jona és un jove preocupat
pel model de ciutat que es
promou des de l'Ajuntament
de Barcelona, pensat exclusi-
vament per als especuladors
immobiliaris i els turistes i que
s'allunya cada cop més de les
necessitats i desitjos dels veïns i
veïnes que hi vivim. Així, quan
es va crear el Fòrum Social
Local de l'Eixample, ell va par-
ticipar en l'apartat d'urban-
isme, aportant el seu granet de
sorra per intentar construir un
barri millor. És llavors quan li arri-
ba la convocatòria del
Col·lectiu en defensa del Forat
de la Vergonya, un solar aban-
donat que els veïns van decidir
reconvertir en zona verda, i en

el que l'empresa PROCIVESA,
amb la connivència de
l'Ajuntament, tenia intenció de
construir-hi un pàrquing. El
Jona participa convençut en
la manifestació de protesta
contra el que considera una
situació injusta. En finalitzar
l'acte, a la Plaça dels Àngels,
on es troba el MACBA, un grup
d'encaputxats llança coets i
altres projectils contra els
antidisturbis dels Mossos
d'Esquadra, mentre la resta de
manifestants, entre els quals es
troba en Jona, abandonen la
manifestació.

El Ministeri Fiscal pretén ara
condemnar el nostre veí i amic
a 8 anys de presó i més de tres
mil euros de pena-multa, acu-
sant-lo d'haver participat en
una manifestació il·legal, de
causar danys i de desordres
públics amb agreujants de dis-
fressa i grup organitzat. Tenint
en compte que l'únic que és
veritat és que en Jona va par-
ticipar de la manifestació i que
va marxar quan aquesta
derivava en enfrontaments,
juntament amb centenars de
persones més, considerem que
se l'està jutjant per haver
exercit el seu legítim dret de
manifestar-se.
Els i les que coneixem en Jona,
membre de l'Assemblea de
Joves de l'Eixample Nord i molt

lligat al moviment veïnal de la
Sagrada Família, no ens
expliquem com una persona
tant activa i compromesa amb
el seu barri com ell pot estar en
el punt de mira de la justícia.
No podem entendre que el
dret a manifestar-se s'estigui
portant a judici. I no podem
entendre que es pretengui fer
ingressar a presó un jove que
treballa dia a dia per transfor-
mar el seu entorn, defensant
els sectors més desfavorits de la
nostra societat tant a nivell per-
sonal com social i laboral.

Aviat ens arribaran més notícies
sobre el judici que possible-
ment haurà d'afrontar en Jona,
la data del qual encara no
està assenyalada. Esperem
que els advocats de
l'Ajuntament i de la Generalitat
de Catalunya s'oposin a la
petició de la fiscalia, ja que ells
són, ara per ara, els respons-
ables de garantir els drets dels i
les ciutadanes a la lliure expres-
sió i manifestació.
Si condemnen el Jona, con-
demnen també el nostre legí-
tim dret de manifestació!
Contra la retallada dels drets
democràtics, exigim l'absolució
d'en Jona!

Assemblea de Joves de
l'Eixample Nord +
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Demanen vuit anys de presó per en JonaDemanen vuit anys de presó per en Jona
Represió als moviments socials



Lluites d’arreu SE L'IMPUTA "DESLLUÏMENT DE FAÇANA" PER ESCRIURE CON-
SIGNES EN EL TERRA

Jutjada per fer una protesJutjada per fer una protes --
tta contra el BBVa contra el BBV AA

BILBAO.- El passat 14 de maig la
Plataforma contra el BBVA,
formada per Komite
Internazionalistak, Kakitzat,
Ekologistak Martxan, KEM-
MOC, CGT, Pakea eta
Duintasuna i STEE-EILAS, va
realitzar una protesta enfront
de la seu del BBVA de Bilbao.
En aquesta acció, es van
denunciar els atropellaments
que realitza l'entitat bancària
mitjançant les seves inversions
en fàbriques d'armes, obtenint
grans guanys a costa de real-
itzar crims que atempten con-
tra el medi ambient i els drets
humans.
Per aquests fets, Andrea,
Santurtziarra, activista de la
Plataforma, ha estat jutjada
avui a les 10:30 del matí. A la
vista oral, el ministeri fiscal ha
demanat una pena de 4 dies
de localització permanent,
per una falta de "deslluïment

de béns". L'activista ha repetit
en la vista els arguments
polítics que li van dur a partic-
ipar en la protesta, ressaltant
que denunciar els draps bruts
del BBVA no és un deslluïment
de res, sinó simple i plana-
ment, fer honor a la veritat.

Entre altres coses, en resposta
a les preguntes del jutge,
Andrea ha declarat:
«El BBVA en l'any 2006 va ser el
major banc financiador d'ar-
mament a Itàlia. Té accions
en empreses participant en
indústria militar. A més, obté
grans guanys a costa de real-
itzar crims que atempten radi-
calment contra el medi ambi-
ent i els drets de les persones.»

Mes info a http://www.antimil-
itaristas.org
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Concentració contra laConcentració contra la
visitvisit a de Felipe Calderóna de Felipe Calderón

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- El pas-
sat dia 14 a la Plaça San
Jaume es va realitzar una con-
centració de protesta convo-
cada pel col·lectiu de
Solidaritat amb la rebel·lió
Zapatista, per la visita del
President de Mèxic Felipe
Calderon.
Va ser una concentració paci-
fica que va tenir com fi mani-
festar-se en contra de la políti-
ca de l'actual president de
Mèxic i de la impunitat que es
respira en aquest país. Es van
unir a ella molts mexicans tant
residents a Barcelona com tur-
istes, que van protestar sobre la
greu situació econòmica del
país. TAmbé es preguntaven
com era possible que en un
estat de dret, com el del que el
parla, poguessin permetre's tal
quantitat de violaciónes als
drets humans, fenomen que
actualment com part de la
seva política de militarització
s'ha tornat encara més greu.
No van deixar de reflectir-se les
problemàtiques actuals que se
sofrixen a Mèxic com la inten-
ció del govern de privatitzar
recursos naturals i energètics,
així com la falta de polítiques
publiques eficaces i que pren-
guin en compte les necessitats
reals de la població. La con-
centració també consistia a
brindar informació a la gent
tant de Barcelona així com a
turistes i pasejants sobre la
situació actual de Mèxic, la
qual era rebuda amb bastant
sorpresa.
La part encarregada de la
seguretat del mandatari s'a-
costava constantment al

voltant de la concentració,
premsa i fins i tot la premsa del
Govern de Mèxic es mostrava
inquieta i diverses vegades es
van acostar per a preguntar
que d'on era la gent que es
manifestava, trobant sorpresos
en el moment que veien que
no solament havia mexicans
sinó catalans i francesos que
coneixien i denunciaven la
greu situació.
Una hora i mitja mes tard i
després que els dispositius pres-
idencials rondessin contínua-
ment la concentració es va
procedir a tancar la plaça i es
va procedir a instal·lar-se cap
a un costat des de on les con-
signes i els reclams cap a
Calderón van poder ressonar
fortament mentre aquest
creuava la plaça per a
desplaçar-se de l'Ajuntament
a la Generalitat.
A pesar que la protesta va
transcórrer de forma pacifica
la resposta d'una dona del per-
sonal del president no es va fer
esperar, ja que de forma
abrupta va escopir contra
dues de les manifestants que
es trobaven prop de la tanca i
repetien al seu torn en veu alta
les mateixes consignes que
llançava el col·lectiu.
Aquesta acció se suma a les
realitzades anteriorment a
Madrid i Zaragoza en protesta
per la visita coincidint amb el
segon aniversari del Plantón
dels mestres en Oaxaca del 16
de juny de 2006. L'acció va
durar tres hores i van participar
unes 70 persones
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Alliberament animal

L'EIXAMPLE/BARCELONA.-Durant la
tarda del diumenge 15 de juny,
varies activistes de l'organ-
ització Igualtat Animal varen
realitzar una acció contra les
curses de braus a la plaza
Monumental de Barcelona.
Mentre dos d'ells es despen-
javen per la façana de la plaza
amb una pancarta en la que
es podia legir «Tauromaquia
abolició. Drets per a tots els ani-
mals», quatre més altaven a la
sorra amb una altra pancarta

que posava «Abolició». Aquests
quatre activistes varen ser
agredits i un d'ells va haver d'in-
gresar a l'hospital després
d'haver sigut colpejat al cap
repetidament amb pals. Tots
quatre foren detinguts. Els dos
activistes que es varen penjar
han estat citats a declarar a la
comisaria, acusats de desòr-
dres públics i per trencar una
porta.
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Acció a la MonumentAcció a la Monument alal

Okupació i centres socials

Aplaçat el judici a laAplaçat el judici a la
RevoltosaRevoltosa

EL CLOT/BARCELONA.- El judici al
centre social okupat i autoges-
tionat la Revoltosa previst pel
dia 17 de juny ha sigut aplaçat
sense nova data.
El judici estava previst pel dia 17
de juny a les 11:30h del matí al
jutjat numero 8 de primera
instància. Es tracta d'un pro-
cediment civil típic contra l'oku-
pació, un judici verbal per pre-
cari.
Per qüestions de burocràcia el
judici va quedar aplaçat sense
nova data. Segons la
secretària judicial trigaran entre

un mes o dos per fixar la nova
data de judici.
La Revoltosa porta des del
novembre del 2007 funcionant
amb desenes d'activitats real-
itzades. Ja vam guanyar un
primer judici al febrer, però
sembla que al propietari, Felix
Marcilla no li venen de gust els
projectes subversius i
autònoms.

Peró de moment estem aquí i
aquí ens quedem!
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CIUTAT VELLA/BARCELONA.-El matí
de dimarts 17 de juny, el
Centre Social Exit, situat al car-
rer Santa Anna 11 i que havia
rebut un anunci de desallotja-

ment express per avans del
dia 24, ha començat a ser
destruït pels manobres.
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Destrossen el C.S. ExitDestrossen el C.S. Exit

BARBERÀ/VALLÈS OCCIDENTAL.- 4
agents de la policia municipal
de Barberà, dirigida política-
ment pel pacte de govern
municipal PSC-EUiA-ICV han
denunciat arbitràriament a un
jove implicat en el teixit associ-
atiu, cultural i polític de la ciu-
tat, per presumpte delicte con-
tra «la corona o família reial
espanyola». El 17 de juny, un
jove de Badia, rebia una
citació on consta que , a criteri
de 4 agents de la policia
municipal, se’l denunciava

perquè consideren que l’ex-
hibició d’una pancarta a
l’Ateneu de Barberà amb la lle-
genda «300 años [sic] de pesta
borbònica, 3 segles de resistèn-
cia», podria incorre en un pre-
sumpte delicte contra la coro-
na o la família reial espanyola ,
i, com que no veuen qui posa
la pancarta, decideixen
imputar a una persona perquè
«coneixen que un dels respons-
ables del local es diu Xavi».

Ateneu de Barberà + Contra-
Infos 17/6/08

InculpInculp at "a dit" per 4 agentat "a dit" per 4 agent ss
de la policia municipde la policia municip alal
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CONVOQUEN A LA TROBADA SOCIAL ALTERNATIVA AL PETROLI A MADRID DEL 27 AL 29 DE JUNY

BicicletBiciclet ada pel decreixementada pel decreixement

LL’agenda’agenda
DIMECRES 18 DE JUNY - 9H JUTJATS - SABADELL

Judici als solidaris amb en Franki

DIIVENDRES 20 DE JUNY - 10H FACULTAT BIOLOGIA - BARCELONA

Concentració contra el Procés de 
Bolonya

DEL 15 DE JUNY AL 30 DE JULIOL HTTP://UNILLIURE.SANTS.ORG/

Universit at Lliure d’estiu

DIVENDRES 20 JUNY - 20H PARC DE BELLVITGE <M> BELVITGE

Defensem el p arc de Bellvitge

DIMECRES 25  DE JUNY - 19:30 - PÇ DE LA VILA - BARBERÀ

Concentració contra els abusos poli -
cials

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

zitzania@sindominio.net // 93.530.68.76 (dimart s)

Decreixement

GRÀCIA/BARCELONA.-EL passat
dissabte, convocats per les
accions descentralitzades
contra el Congrès Mundial de
Petroli que es farà a Madrid
del 27 al 29 de juny, es va real-
itzar una bicicletada pel
decreixement amb interven-
ció d´una benzinera de Repsol
YPF. Una vintena de ciclistes
escortats per un vehicle elèc-
tric van recòrrer els carrers de
la vila de Gracia reivindicant

el decreixement com alterna-
tiva front la crisi ecològica i
econòmica global. «Alegria, el
petroli (per fi) s'acaba»,
«Repsol Mata», «Aupa els
camioners que tallen el fluxe
global de mercaderies» i
«Tanquem d'una vegada les
fàbriques de cotxes» van ser
alguns dels lemes més cridats.
Cap el migdia, els ciclistes van
entrar a una cèntrica benzin-
era de Repsol i la varen

clausurar durant uns minuts,
tapant els surtidors amb
cartells on s'hi podia llegir
«Tancat per crims a la human-
itat» i «Tancat per escalfament
global» i convocant a partici-
par de la Ttobada Social
Alternativa al Petroli que es
farà d'aquí dos caps de set-
mana a Madrid.
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No a la Expo’08

MILERS DE PERSONES A LA MANOIFESTACIÓ A ZARAGOSSA CONTRA L'ESDEVENIMENT

Jornada d'Acció Global contra Jornada d'Acció Global contra 
l’Expo 2008l’Expo 2008

ZARAGOSSA.- El passat 1 de juny
varen començar els actes
alternatius i de rebuig a la
Expo Zaragoza'08, coincidint
amb la nit previa a la seva
inauguració. Es va presentar el
CD «Cuando el Ebro suena,
Disidencia lleva», i es va fer
una acció que consistia en
posar 8000 multes en 8000
cotxes, en les que es cridava a
reflexionar sobre l'Expo. El dia
d'obertura va començar amb
la inauguració de la Quinzena
Europea Zapatista, una serie
d'actes que tindran lloc a
diferents punts del continent.
Es va fer coincidir la xerrada
amb el Dia de Mèxic a l'Expo
per la presència del president
mexicà, Felipe Calderón i el
governador de Chiapas, una
de les regions més castigades
pel xantatge a les comunitats
zapatistes mitjançant la militar-
ització d'un recurs tan bàsic
com l'aigua. I per la tarda es
va posar sobre la taula la
situació de l'expoli de l'aigua
per part de l'estat d'Israel, que
afecta de manera vital el

poble palestí.Cap a les vuit del
vespre, un miler de persones
es van aplegar a la mani-
festació que tenia com a
lema «Expo NO, un malbarata-

ment insostenible». Crits i càn-
tics com «Expo No», «Expo pels
rics, deute pels pobres» i pan-
cartes solidaries amb el poble
palestí, amb els zapatistes,

recordant la represió contra
els indis mapuches de Xile i
Argentina i un record a la
criminal actuació del pantà
d'Itoiz es podien veure durant
el trajecte, seguit per un impo-
nent desplegament policial
que ha près la ciutat.
Els col·lectius organitzadors
continuaran amb les mobil-
itzacions i animen tothom a
sumar-s'hi.

Mes info www.expo-no.es
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Ajut s econòmics al 
butlletí Contra-Infos

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

Oficina d’Okup ació

Nota informativa Des de fa unes setmanes a l’Espai

Obert queden moltes còpies del Contra-Infos i l’Info-usurpa. Us

animem a buscar llocs visibles on poder penjar aquests murals. 


