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Presos i preses en lluita

Concentració en solidaritConcentració en solidarit at ambat amb
l'Amadeu Casellesl'Amadeu Caselles

TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.- A
data de 5 d’agost de 2008,
Amadeu Casellas porta 45
dies en vaga de fam recla-
mant una sortida a la seva
crítica situació d’empreson-
ament que ja dura més de 22
anys. 22 anys pagats per lluitar
contra l’Estat, expropiant
bancs als anys 70 i 80, per aju-
dar a finançar les lluites obr-
eres de l’època.
El divendres 1 d’agost es va fer
una concentració davant de
la Direcció General de Serveis
Penitenciaris, responsables de
donar-li el tercer grau, per
demostrar que l’Amadeu té
cada vegada més suport al

carrer i que les mobilitzacions
no s’aturaran. Es volia entrar a
parlar, cara a cara, amb
aquests rudes, però van
impedir l’entrada i van baixar
la reixa quan es disposava a
interposar una queixa. Hores
més tard un parell de compa-
nys van poder entrar amb
l’advocada a parlar amb el sr.
Paco de Vicente, responsable
de classificacions. Aquest
mateix matí, aquest senyor,
havia anat a visitar a
l’Amadeu que es trobava ja a
l’hospital penitenciari de
Terrassa des del dijous. En la
conversa ens va ratificar els
“acords” que li va oferir a

l’Amadeu pel matí: trasllat a
una altra presó (Brians II) i
revisió del seu cas, si deixava
la vaga de fam, clar. 

Per escriure’l

Amadeu Casellas Ramon
Hospital de Terrassa, Mòdul
penitenciari.
Ctra. Torrebonica, s/n.
C.P. 08227 Terrassa (Bcn).

Asamblea de Apoyo a Presxs
de Barcelona + 
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En defensa del terrotori

ManifestManifest acions i accions contra el Tacions i accions contra el T AAVV
ORDIZIA/GUIPÚSCOA.- El passat
dissabte 25 de juliol, unes mil
persones van recórrer els car-
rers del poble d'Ordizia en
contra del TAV, dins el marc de
la Acampada contra el pro-
jecte que s'esta fent a la local-
itat de Zaldibar. Molta gent va
voler manifestar-se en contra
d'aquest macro-projecte, van
aparèixer tractors i ases així
com un doble d'Ibarretxe, la
marxa va transcòrrer tranquil-
ament pels carrers de la ciu-
tat.

Acció a Donosti
El passat diumenge 3 d'agost
sis activistes es van encader a
tres bidons de ciment entre
l'avinguda de la Libertad i el
carrer Andia de Donosti, van
pejar algunes pancartes con-
tra el TAV i es va fer una gran
pintada a l'asfalt. L'acció va
estar marcada per la gran
presència policial a la zona,
identificant a tota la gent que
estava donant suport a l'ac-
ció. L'ertzaintza va necessitar
de l'ajuda dels bombers per
poder treure a la gent i van tri-
gar unes tres hores en fer-ho,
durant aquest temps es van
viure moments de forta tensió
com quan sis activistes més es
van pujar sobre uns autobusos
amb unes pancartes,
l'ertzaintza va acabar dis-
parant pilotes de goma i els va

detenir. En total va haver-hi 12
persones detingudes que van
sortir en llibertat la matinada
del dia següent i encara van
tenir ànims d'agafar el TAV per
tornar a l'acampada i negar-
se a pagar el bitllet.La casa
okupada de Zaldibia desallot-
jada 

Dimecres 30 de juliol a les
7:00h l'ertaintza va entrar per
la força i sense cap ordre judi-
cial, a la casa okupada
Fabrika Bekozelaia de
Zaldibia, per desallotjar-la. Van
identificar a les personas que
hi havia en aquell moment i els
van preguntar per la seva
implicació en l'acampada
contra el TAV i es van emportar
tot el material relacionat amb

l'acampada que hi havia.
Mentre els treballadors tapi-
aven la casa, un grup de gent
es va apropar a convidar-los a
no fer la feina de la policia,
com que no van parar de fer
la seva feina i a sobre es van
riure de la gent el ciment va
ser escampat per la carretera
i la formigonera va ser volca-
da  un parell de vegades.
Recordem que l'acampada
contra el TAV es celebra aque-
st any a la localitat de Zaldibia
i aquests fets s'enmarquen dins
la campanya de repressió que
pateix aquest moviment. Més
info de l'acampada:www.sin-
dominio.net/ahtez

Acampada contra el TAV +
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Institucions Penitenciàries decideix excarcerar al ex general Rodríguez Galindo per motius de salut

Quatre dels envidonat s durant les acions  contra el T AV

CATALUNYA.- El diumenge; al
barri barceloní de Cassoles
(Sant Gervasi), al centre de
Vilanova i la Geltrú i al barri de
Poblenou (Barcelona).
Aquestes tres okupacions
segueixen l’impuls de la set-
mana anterior, durant la qual
es va fer pública l’okupació
del Casino de Cardedeu per
part de l’Assemblea de Joves

del poble i l’obertura al públic
d’un centre social okupat per
l’Assemblea de Joves
d’Horta.L’okupació és per la
CAJEI una de les principals
eines de lluita emprades en el
marc de la campanya “Ni
especulació ni destrucció, el
jovent defensem el territori. Tal
i com diuen: "Considerem
l’okupació una arma útil, legí-

tima i necessària per combat-
re les desastroses conseqüèn-
cies de l’especulació urbanís-
tica, que ens nega el nostre
dret a gaudir d’un habitatge
digne i d’espais col·lectius i
autogestionats pel jovent.Ni
especulació, ni destrucció! El
jovent defensem el territori!".

CAJEI + Contra-Infos 5/8/08

LES ASSEMBLEES DE JOVES ALLIBERAN ESPAIS A VILANOVA I ALS BARRIS DE CASSOLES I POBLENOU

TTres okupres okup acions en una setmana acions en una setmana 

Okupacions i Centres Socials
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DES DEL PASSAT 24 DE JULIOL -WWW.SINDOMINIO.NET/AHTEZ

Acamp ades contra el T AV 

DIUMEGE 30 D’AGOST - 20:30H - PARC DE L’ESPANYA
INDUSTRIAL

Mani-fest a-acció per les festes alter -
natives
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Suspesa l'expulsió d'unSuspesa l'expulsió d'un
menormenor

BARCELONA.- El Jutjat Conten-
ciós Administratiu nº 8 de
Barcelona ha acordat la sus-
pensió cautelar de la resolució
de la Subdelegació del
Govern del 13 de maig que
ordenava la repatriació d'un
menor marroquí de 17 anys, al
considerar que no queda
constància d'haver-se
escoltat a l'afectat -tal com
disposa la llei sobre mesures
de protecció de menors
desemparats i de l'adopció- ni
existeix un informe sobre qui
podria fer-se càrrec del
mateix en el seu país d'origen.
L'afectat és Yassin B., nascut el
5 de març de 1991, de
nacionalitat marroquina i que
està tutelat provisionalment
per la Direcció General
d'Atenció a la Infància i
Adolescència de la
Generalitat (DGAIA) ingressat
en el centre El Bosc. Els fets es
remunten al 13 de maig quan
la Subdelegació del Govern
va acordar la repatriació del
menor al seu país d'origen i
posteriorment ell mateix va
sol·licitar la suspensió urgent
de l'execució mitjançant
recurs de súplica.

Sense motius
El jutjat, a través d'una inter-
locutòria de mesures caute-
lars, després de desestimar el
recurs de súplica al considerar
que no està acreditat que el
menor estigués en situació
d'expulsió imminent i que "no
es donaven les circumstàncies
de suficient urgència", ha
acordat denegar la repa-
triació.
Considera que l'administració
demandada "no ha acreditat
quins poden haver estat els
motius pels quals la DGAIA ha
iniciat l'expedient de repa-
triació", ni quins van ser els
motius pels quals no es va
poder localitzar al menor per
a donar lloc al tràmit
d'audiència si està sota el
control d'un centre d'acollida
de la Generalitat. A més, no
estan acreditades "quines han
estat les gestions correspo-
nents per a localitzar als famil-
iars del menor i sobre la verifi-
cació que no existeix cap risc
per a la seva integritat". És el
primer cop a catalunya que
un jutge atura l'expulsió d'un
menor.
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Festes Populars SORPRESA AL CENTRE DE JUSTICIA JUVENIL D’ALTA SEGURETAT

TTres menors fugen de L'Alzinares menors fugen de L'Alzina
PALAU/VALLÈS OCCIDENTAL.- Tres
menors van fugir ahir del cen-
tre de justícia juvenil L'Alzina, a
Palau-solità i Plegamans, on
complien una mesura d'inter-
nament. Segons fonts del
Departament de Justícia, cap

a dos quarts de dotze del
migdia els joves van aprofitar
un descans de les activitats
educatives per despenjar-se
amb cordes de l'edifici i
escapar-se del centre. 
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Boicot a lesBoicot a les
alternativesalternatives

SANTS/BARCELONA.- El districte de
Sants-Montjuïc (PSC-ICV) ha
denegat la sol.licitud feta per
l'Assemblea de Barri de Sants,
que demanava el parc de
l'Espanya Industrial com a
espai central per a les Festes
Majors Alternatives de Sants.
Els arguments oficials del dis-
tricte són que l'espai ja té
activitats programades de
petit format.  L'ABS denuncia
que aquesta denegació és
una simple decisió política, ja
que, per una banda, aque-
stes activitats que el districte
al.lega, ningú les ha dem-
anat, i a més, com el propi dis-
tricte reconeix, no necessi-
tarien un espai tan gran; i per
altra, aquest espai ja va ser
oferit fa tres anys, paradoxal-
ment, com a alternativa a l'a-
parcament de la plaça de
sants, ja que les obres de l'ave
obligaven a un canvi d'em-
plaçament. Per tant, denun-
cien que "l'Ajuntament del
PSOE i ICV simplement dene-
ga el permís per una decisió
política. No els interessa que
la Festa Major Alternativa es
consolidi més del que ja ho
està perquè és un espai que
escapa del seu control.
Només és una qüestió de vol-
untat... que no tenen!". L'ABS
convoca, entre d'altres activi-
tats, un manifestació de
rebuig a aquesta denegació
pel dia 30 d'agost a dos
quarts de nou del vespre al
mateix parc de l'espanya
industrial.

Més info: www.barrisants.org
ABS + Contra-Infos 5/08/08

A PARTIR DEL 2 DE SETEMBRE - ESPAI OBERT - C/VIOLANT

D’HONGRIA, 71 - <M> PLAÇA DE SANTS / PLAÇA DEL CENTRE

L’Oficina d’Okup ació de 
vacances fins el setembre
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Lluites d’arreu

LA MILITANT D'ACTION DIRECTE NATHALIE MÉNIGON RECUPERA LA LLIBERTAT

21 anys empresonada a l'Est21 anys empresonada a l'Est at francèsat francès
T O L O U S E /F R A N Ç A . -Natha l ie
Ménigon va abandonar diu-
menge 3 d'agost la presó de
Seysses, prop de Toulouse,
després d'haver passat 21
anys empresonada en condi-
cions extremes d'aïllament
penitenciari. Des de juliol de
l'any passat estava en règim
de semi-llibertat que li va ator-
gar la Cort d'Apel·lació de
París. Les extremes condicions
a les quals ha estat sotmesa

durant la seva estada a la
presó han minat greument la
seva salut. Ménigon pateix
greus problemes cardiovascu-
lars i ha sofert dos atacs al cor.
Els informes mèdics indiquen
que tenen el costat esquerra
paralitzat i pateix impedi-
ments en la parla. Igual que
els seus companys d'Acció
Directa Jean-Marc Rouillan,
Georges Cipriani i Régis
Schleicher i el militant comu-

nista libanès Georges Ibrahim
Abdallah, Nathalie Ménigon
va complir el seu període de
condemna mínima al febrer
de 2007, pel que tots haurien
d'haver estat posats en lliber-
tat. Al setembre de 2007, la
Justícia francesa va acordar
concedir el règim de semi-llib-
ertat a Jean-Marc Rouillan,
parella de Ménigon, que con-
tinua pres a Marsella.
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Menors immigrants


