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Repressió als moviments socials

Tornen els megàfons a peu amb els crits de “si, si, si som
així”

2000 persones contra2000 persones contra
l'Heteropl'Heterop atriarcatatriarcat

BARCELONA.- Prop de dos milers
de persones es van manifestar
dissabte 28 a la tarda pels car-
rers de Barcelona, reivindicant
el dret a viure la seva sexualitat
en llibertat. En la tradicional
marxa contra l'heteropatriar-
cat hi van participar nom-
brososos col·lectius de gais, les-
bianes i transexuals,i van estar
absents els camions i carretes
que altres anys havien partici-
pat, donant-li a la marxa un tó
més combatiu i reivindicatiu.
Durant el transcurs de la
marxa, que va sortir de la
Plaça Universitat, es van cridar
proclames com “Contra la

transfòbia, lluita al carrer” o
“Dret al propi cos” i s'exhibiren
pancartes contra la patolog-
ització de la transsexualitat o
amb lemes com “Alliberem les
nostres sexualitats, destruïm
l'heteropatriarcat”. L'acte va
concloure després de baixar
per les Rambles,  a la Plaça
Sant Jaume amb la lectura del
manifest de la Comissió
Unitària pel 28 de Juny, amb
fortes crítiques a l'Església i al
sistema educatiu, dues de les
institucions més homofòbiques i
transfòbiques.
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UAB/VALLÈS OCCIDENTAl.- Des de
fa uns anys, l'estudiantat d'ar-
reu d'Europa s'està mobilitzant
contra l'Espai Europeu
d'Educació Superior, l'anome-
nat Pla Bolonya, i el seu procés
d'implantació. Al nostre país
aquest procés s'està portant a
terme de manera clarament
antidemocràtica, sense el dià-
leg i la participació de la soci-
etat catalana ni de la comuni-
tat universitària afectada. És
per aquest motiu que l'estudi-
antat de la UAB ha intentat fer
sentir la seva veu mitjançant
reivindicacions i actes diversos i
procurant informar a la resta
de la Universitat del significat
real del Pla Bolonya. Pero «la
resposta del Rectorat i el
Deganat d'algunes facultats
ha estat una resposta represiva
molt forta. El 4 de març,
després d'una tancada sim-
bòlica dins la Universitat, el rec-
tor va permetre l'entrada dels
Mossos d'Esquadra a la
Facultat de Filosofia i Lletres. Els
dies 29 i 30 de maig els cossos
policials tornaven a custodiar
la Universitat en els moments
de tensió posteriors a la consti-
tució irregular de la Junta
Permanent de la Facultat.
Llavors no van intervenir, sí el

passat 9 de juny durant la cel-
ebració del Consell de Govern
a la Casa de la
Convalescència de
Barcelona.
Han intentat silenciar l'estudi-
antat evitant la seva partici-
pació en el procés d'im-
plantació del nou pla d'estudis,
mitjançant la constitució d'una
Junta Permanent il·lícita i mit-
jançant, sobretot, la repressió.
A dia 27 de juny, hi ha 8 expe-
dients sancionadors oberts
estudiants de la UAB pels fets
del 18 d'abril i 18 expedients
sancionadors més pels fets del
29 i 30 de maig, entre aquests
membres electes represen-
tants de la junta de facultat,
de la junta permanent i del
claustre. Aquests expedients
s'han incoat seguint un decret
del 1954 (és a dir, franquista)
que preveu mesures disci-
plinàries greus pels expedien-
tats: inhabilitació temporal o
perpètua, prohibició d'exami-
nar-se, pèrdua de beques i fins
i tot, l'expulsió ». Des dels
col·lectius estudiantils es dem-
ana atenció i participació a les
noves movilitzacions que s’es-
tan preparant per a donar
resposta a quests fets.
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26 EXPEDIENTS SANCIONADORS OBERTS

La UAB expedientLa UAB expedient a a 
amb lleis franquistesamb lleis franquistes

Luita universitàriaAlliberament sexual

BARCELONA.- El 2006, Ignasi i
Rubén van ser acusats d'haver
incendiat un caixer automàtic
de la Caixa de Sabadell i el
Centre d´Iniciatives per a la
Reinserció, CIRE (departament
de la Generalitat de
Catalunya que s'enriqueix mit-
jançant el treball esclau de la
població reclosa a les presons
catalanes). Van romandre 2 i 5
mesos, respectivament, a la
presó preventiva i van poder
sortir després de pagar 3000 i
5000 euros de fiança. En el judi-
ci s'enfrontaven a peticions fis-
cals de més de 7 anys de presó
i 25000 euros en concepte de
multes i responsabilitat civil.
Davant això, l'empresa assegu-
radora del CIRE, GROUPAMA,
es va servir de l'amenaça de la
presó per a arribar a un acord
econòmic amb els acusats:
aquests havien de pagar a
l'asseguradora els danys oca-
sionats en canvi d'una sentèn-
cia de 2 anys de presó i 4 de
llibertat condicional, amb el
que no van ingressar a la presó
per no tenir antecedents
penals. GROUPAMA es va
agenciar els diners de les
fiances, a més d'altres 2000

euros que van rebre el mateix
dia del judici, quedant sense
pagar una suma important de
diners.
Ara GROUPAMA reclama judi-
cialment a Rubén i Ignasi la
quantitat restant del deute,
8000 euros, més 4000 d'interes-
sos pel retard i a pagar les
costes del judici que està per
celebrar. En total demanen
més de 12000 euros. GROUPA-
MA, empresa multimilionaria,
no se sent prou plena de diners
i ara extorsiona els dos anar-
quistes. Ho va fer en el judici i
ara els amenaça amb dur-los
a un nou procés judicial. Veiem
en aquest fet un nou atac cap
als companys represaliats que
actualment es troben complint
condemna en llibertat condi-
cional. Prou d'assetjament, no
ens quedarem amb les mans
creuades. L'única opció que
queda és que GROUPAMA
retiri la denúncia i això només
s'aconseguirà mitjançant la
fustigació cap a ells. Els denun-
ciarem en el carrer i actuarem
en conseqüència.

Grup de suport a Rubén i
Ignasi + Contra-infos 01/07/08 

La quantitat ascendeix a més de 12000 euros

Denucien Rubén i IgnasiDenucien Rubén i Ignasi
pels els danys al CIRE elpels els danys al CIRE el

20062006

La manifest ació va reclamar la llibert at sexual.



MADRID.- Un seguit d´accions
directes i mobilitzacions han
acompanyat aquest cap de
setmana la realització a
Madrid de la Trobada Social
d´Alternatives al Petroli (ESAP).
Aquest encontre, organitzat
com a contra-cimera del
Congrès Mundial del Petroli,
va aplegar centenars de par-
ticipants  i orgnitzacions que
critiquen el model del petroli.
La concentració de tallers i
xerrades realitzats al barri de
Malasaña, va impedir als assis-
tents a participar en tots els
temes, dividits en tres eixos
temàtics: Impactes del petroli,
estratègies de resistència i
alternatives energètiques.
Per la tarda, un centenar de
bicicletes van avergonyir a
l´alcalde Ruiz Gallardón en un
acte on inaugurava el
Congrès Mundial de Petroli.
Al capvespre, una "marea
negra humana" va recórrer les
cèntriques avingudes de
Madrid sota el lema "No més
sang pel petroli". Unes 800 per-

sones vingudes d´arreu. Entre
elles, destacava el Bloc
TransMaricaBollero amb crits
de " Menos carburante, más
lubricante!". Darrera seu, un
autobús vingut de Badajoz,
visualitzava la lluita contra la
Refineria que vol construir el
grup de Gallardo. Diumenge,
al C.S.O Patio Maravillas, es va
concloure l´ESAP amb la inten-
ció de coordinar i articular les
lluites locals de resistència als
projectes petrolers i iniciar
formes de judicialització a les
corporacions petroleres per
crims a les persones, delictes
ambientals i la vulneració del
Conveni 169 de la OIT, que
obliga a respectar el dret a
mantenir els seus territoris
sense petroleres. Un dret
encara vulnerat per compa-
nyies com Repsol YPF a molts
punts del planeta. Arribada la
nit, els activistes van bloquejar
l´accès al sopar als congres-
sistes petrolers.

Okupant la Borsa

Però sens dubte, l´acció més
sonada ha estat l´intervenció,
per part de mig centenars
d´activistes del parquet de la
Borsa de Madrid.
Al voltant de les 12.00 hores,
un grup de joves de la
plataforma Trenquem el
Silenci van assaltar aquest dil-
luns l'edifici de la Borsa, per a
protestar per la participació
de Madrid en el XIX Congrés
Internacional del Petroli. 
En l´entrada precipitada, es
van trencar els vidres de la
porta, agreujant l´ensurt dels
especuladors bursàtils. Durant
deu minuts, la Borsa es va par-
alitzar pels crits, fins que van
abandonar voluntàriament
després de que fés acte de 

presència la policia nacional,
que els va retindre 20 minuts a
les escales per identificar-los.

Segons un portaveu de
Trenquem el silenci, els
activistes han triat la Borsa de
manera simbòlica perquè
aquest òrgan dirigeix "els fluxos
de mercaderies, decideix el
valor de les coses i és el petroli
el qual ho fa possible".
Es poden veure videos i la
retransmissió radial de
Rompamos el Silencio a :
h t t p : / / n o m a s s a n g r e p o r -
petroleo.org

Repsolmata + 
Contra-infos 1/07/08

En defensa del territori

EN VAGA DE FAM DES DEL 23 DE JUNY

ArgumentArgument s falsos ps falsos p araara
negar-li el tercer grau anegar-li el tercer grau a

Amadeu CasellasAmadeu Casellas
QUATRE CAMINS, VALLÈS ORIENTAL.-
Aqest comunicat ens l'envia
Amadeu Caselles: «L'equip de
tractament envia informes al
Jutjat i a l'Audiència argumen-
tant que jo tinc un quebranta-
ment a l'abril del 2007, un fet
que és fals, doncs tot aquest
any estava en la Model, en la
3ª galeria i ni tan sols tinc cap
part des de que em van
ingressar, sinó més aviat tot el
contrari; tinc el nivell A, que és
el màxim per bona conducta,
des del primer dia de l’ingrès
fins a ara. Els altres informes
que adjunten, són de fa anys
enrere i que tampoc s'ajusten
a la realitat d'ara.
Des del dia 23 de Juny, he ini-
ciat una vaga de fam. En prin-
cipi l'he iniciat jo solament,
però a poc a poc s'aniran
sumant altres persones preses,
perquè no puguin dir que sóc
l'organitzador.
Independentment que més
persones se sumein a la vaga

de fam o no, jo vaig a seguir i
sé que serà llarga, però no em
deixen altra alternativa. En el
meu cas estan sobrepassant
l'abús i dic això, perquè tant si
em fessin la limitació a 20
anys, amb el codi vell, com a
30 anys, amb el codi nou; els
tinc complerts de sobres. Sé
que la difusió d'aquests comu-
nicats per internet, els fas-
tigueja un poc, però més em
fastigueja el que estan fent
amb mi i a sobre he de posar-
me en vaga de fam per a
intentar que se m'escolti.
Molts records i una abraçada
molt forta a totes les persones
solidàries i molts ànims en
aquesta llarga lluita.25 de juny
de 2008

Amadeu Casellas Ramón.
C.P. Quatre Camins
Apdo 335
08400 Granollers-Barcelona
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HORTA/BARCELONA.- La tarda del
19 de juny, sota un sol de justi-
cia, un grup de veïns i veïnes
del barri de la Font de la
Baliarda, a Horta, es varen
concentrar darrera el tanatori
de la Carretera de Collserola
per a barrar el pas als camions
que entraven i sortien de la
fabrica de formigó que hi ha
allà. Aquesta instal.lació, una
fabrica de formigó al aire lliure
que provoca una polseguera
insoportable per als habitants

de la zona, està situada dintre
del mateix Parc de Collserola.
Tot i que tenia tenía carater
temporal (es va  utilitzar primer
per a construir la Linea 3 del
matre, però es va quedar per a
fer també la Linea 5 i ara la util-
itzen per fer les Cotxeres
d'Autobusos), i que ja es va
presentat una denúncia a l'a-
juntament, aquesta continua
funcionant i no té data de tan-
cament.
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Nova lluitNova lluit a a Collserolaa a Collserola

Lluites veïnals

BARCELONETA/BARCELONA.- Des de
l'Ass. de Veins de l'Ostia i la
Plataforma en defensa de la
Barceloneta fan una crida a
solidaritzar-se económicament
amb ells per poder sofragar els
gastos del contenciós adminis-
tratiu presentat contra el "pla
dels ascensors". Les despeses
pujen a uns 5000 euros i dis-
posen de dos mesos per

abonar-los, informen de que si
qualsevol ho creu convenient,
es presentara l’estat dels
comptes. L'A.V de l'Ostia no rep
cap tipus d'ajut ni subvenció
per part de les institucions.
També fan una crida a revelar-
se a tots els barris contra qual-
sevol mena de procés especu-
latiu.
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SolidaritSolidarit at amb laat amb la
BarcelonetBarcelonet a.a.

ESTAT ESPANYOL.- El passat 17 de
juny un home de 40 anys, va
aparèixer penjat en la cel·la
que ocupava en la presó de
Langraitz (Àlaba). El dia 20 de
juny, J.I.M.V., de 33 anys, va
aparèixer mort en la cel·la de
la presó del Acebuche
(Almería). El mateix dia, G.C.R.
de 26 anys, va morir quan era
traslladat, amb vaixell, des de
la presó de Tenerife a la de

Cadis per a la pràctica de
diligències judicials.
Amb aquestes s'eleva a 36 el
nombre de persones que han
mort en l'Estat espanyol,
durant 2008, quan es trobaven
en guarda.
Més informació a:
http://www.nodo50.org/tortu-
ra/spip/article.php3?id_arti-
cle=9270
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3 mort3 mort s més a les presonss més a les presons

Els veïns i veïnes varen t allar l’accès a la cimentera

Lluita a les presonsLluita d’arreu

Mobilitzacions contra el XIX congrès mundial de petroliMobilitzacions contra el XIX congrès mundial de petroli
a Madrida Madrid
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LL’agenda’agenda
DE DILLUNS 30 DE JUNY AL 6 DE JULIOL - SANTS

IV Mostra del llibre anarquist a

DIMECRES 2 DE JULIOL - 20H PLAÇA DE LA GUINEU - NAVAS

Manifest ació i cassolada Salvem la
plaça de la  Guineu 
DISSABTE 5 DE JULIOL

Dia global d’acció contra S tarbucks 

DISSABTE 5 DE JULIOL - 19H RAMBLA EGARA - TERRASSA

Cercavila Fora les banderes esp anyola
i europea
DE DIVENDRES 4  AL DIUMENGE 6 DE JULIOL - CAL CASES

Jornades pel decreixement

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

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

Conflictes veïnals

CartCart a des del Forat de la Va des del Forat de la V ergonyaergonya
Als organitzadors del catering i macrofesta al

Forat de la Vergonya el 21-06-08

Després de nou anys de lluita,
després de derrocar tots els
murs, tant físics com socials, i
de suportar la presió policial
constant, certa associació ens
va acusar d'haver-nos apropi-
at de la plaça. Segons ells,
quatre persones, "els simples i
violents", havien privatitzat l'es-
pai.
Des de la nostra perspectiva,
són ells, els quals des dels
despatxos i amb una partici-
pació poc més que simbòlica,
apareixen ara com els
suposats artífexs i amos del
Forat. En aquest context, el
que va succeir aquell diven-
dres no pot entendre's mes
que com una provocació.
Els nens que jugaven en la
plaça van ser expulsats per
dos agents de la guàrdia
urbana, un camió va regar
(amb aigües freàtiques per al
nostre alleugeriment) perquè
els mocasins no es taquessin
de sorra, i altra vegada les
tanques van tornar a separar
el públic del privat. Altra vega-
da tanques. Dintre, polítics,
oenegistas i afins, gent que

mai s'havia acostat a la plaça
perquè de segur tenien coses
millors que fer. Fora, els veïns
que en cap moment van ser
convidats, els quals no arrib-
aven a a comprendre de
quina manera haguessin
pogut participar d'aquest
magnífic esdeveniment.
Curiosament, en un barri d'im-
migrants, els únics que els rep-
resentaven eren els cambrers
de l'empresa de catering,
endreçats amb vistoses pajari-
tas. En el cantó, els urbans
vetllaven per la tranquil·litat
dels comensals. I encara sort,
perquè hordes de nens no
paraven de patear papereres
de cartró i llançar verdura
podrida, enfurits. Per contra,
els comensals van ser molt
més elegants. Van arribar a
insultar als xavals amb frases
com "negre, torna a la selva",
per a després acudir plorosos
als urbans perquè un tomata-
zo els havia vessat el got de vi
en la camisa.
En aquest marc incompara-
ble, certes persones van
acudir sol·lícites a les cridades

d'auxili dels encarregats del
catering. Unes es van sufocar
per l'evidència, uns altres es
van créixer i fins i tot van donar
nous matisos al seu trist paper.
Una vegada més, se'ns va
acusar de simples i violents, de
negar el mèrit a grans lluita-
dores i lluitadors, d'haver
caigut en la provocació fàcil
per covardia, de no ser
capaces d'enfrontar-nos als
nostres autèntics enemics. De
tancar-nos en les nostres men-
tides. I els que estaven tan-
cats, aïllats asèpticament de
la realitat, eren ells. I els que
seguim amb els mateixos
mètodes, donant suport als
veïns que són expulsats i advo-
cant per una convivència
sense porres ni enderroca-
ments, som nosaltres.
I mai se'ns ocurriría dir-li a això
"festes populars del Casc
Antic"

Veïns i veines del Forat de la
Vergonya 
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ZITZANIA@SINDOMINIO.NET - 93.530.68.76 (DIMARTS)

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. 

L'ADVOCAT HA DEMANAT QUE SE'LS TORNI LA CASA

Declarat nul el judici contra el CSO LaDeclarat nul el judici contra el CSO La
LokeriaLokeria

HOSPITALET DE LLOBREGAT.- El CSO La
Lokeria va ser desallotjat a finals
del 200, desprès de 9 anys de
vida a la plaça Espanyola de
l'Hospitalet i desprès d'un judici
on un dels companys no va
poder tenir assistència del seu
advocat. En aquell moment es
va presentar un recurs contra la
sentència, però el jutge no va

esperar a que aquest es resol-
guès i va ordenar el desallotja-
ment cautelar d'aquest centre
social. Ara, dos anys desprès,
l'Audiència Provicial ha resolt el
reciurs i ha declarat nul el judici,
alegant indefensió d'un dels
demandats i per la manca de
respecte cap a l'article 24 de la
constitució, que ha de garantir

el dret a la tutela judicial efecti-
va. L'advocta ja ha demanat
que la posesió de la finca torni
als seus okupants mentre no es
repeteixi el judici.

Contra-infos 1/07/08

Okupació i centres socials


