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El comitè de dret s humans de l’ONU recrimina a l’Est at espanyol les arbitrariet ats en les expulsions d’immigrant s i les deport acions de menors.
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Oficina d’Okup ació

HTTP://WWW.SINDOMINIO.NET/MARXA-MAQUIS/

XI Marxa d’Homenatge
als maquis

Antifeixisme Okupació i centres socials

BARBERÀ DEL VALLÈS/VALLÈS

OCCIDENTAL.- Aquest proper dil-
luns 22 de setembre el jove
barberenc Xavi Oñate anirà
a judici per un presumpte
delicte d’injúries a la corona
als Jutjats de Cerdanyola del
Vallès per la col.locació
d’una pancarta anti-
monàrquica a l’Ateneu de
Barberà, un fet que va ser
realitzat cololectivament per
joves de la ciutat i que va ser
anunciat i publicitat set-
manes abans que es produís
la denúncia. Aquesta va ser
promoguda per agents de la
Policia Local de Barberà, a
requeriment d’una veïna,
actuació que sempre ha
estat defensada pel govern
municipal de Barberà,
encapçalat per Ana del
Frago (PSC) i Celestino
Sánchez (EUiA), que abans
de donar validesa a la gestió
de la regidoria de Joventut

per defensar el dret a opinar
a Barberà ha preferit tancar
files entorn un càrrec polític
temporal, el d’Antonio Báez
(PSC), i uns funcionaris
públics, els policies locals,
que encara no han donat
cap resposta del per què es
va tirar endavant aquesta
denúncia i, sobretot, per què
es decidir assenyalar al Xavi.
En el darrer ple municipal
Antonio Báez (PSC), Ana del
Frago (PSC) i Celestino
Sánchez (EUiA) es van quedar
sols oposant-se a una moció
en favor del Xavi que tenia el
suport de la PCPB, d’ERC,
d’ICV i CIU i l’abstenció del
PP, i que va ser aprovada
hores abans al ple de Badia
del Vallès amb l’única abs-
tenció del PP. Més informació
www.ateneubarbera.org
Assemblea Informativa i de
Seguiment del Cas Xavi +
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TOTS ESTAN RECLOSOS A ESPERA DE JUDICI 4 SON MENORS

Cinc detingutCinc detingut s per l’agress per l’agres --
sió contra el jove “antifa”sió contra el jove “antifa”
BARCELONA.- Els mossos van
detenir a cinc joves d’esdtèti-
ca  ‘skin’ sospitosos de l’apun-
yalament que va patir la set-
mana pasada en Rubén, un
jove antifeixista a la sortida de
la parada de metro
d’Urquinaona. Dimecres fou
detingut l’únic major d’edat
Mario F.T. veí de Barcelona,
que desprès de passar pel jut-
jat d’instrucció nº 19 va ingre-
sar a la presó per tentativa
d’homicidi a espera del judici.
Dos dies desprès es va detenir
un altre noi de Barcelona, dos
menors de Pallejà i un altre a
Palafrugell (Girona). La
Fiscalia de Menors es va fer
càrreg d’ells i el jutge va
decidir tancar-los en un cen-
tre d’internament juvenil
acusats també de tentativa
d’homicidi.

Manifestació a Barcelona
Dimecres dia 10 va tenir lloc
una manifestació en protesta
per aquest fets a la plaça Sant
Jaume. Uns 200 joves antifeix-
istes es van reunir cap a les
18:30 a la plaça per desprès
recòrrer la Via Laietana fins
arribar a la plaça Urquinaona,
on va ser apunyalat el jove. Els
i les manifestants que por-
taven una pancarta on es
podia llegir “La victoria està al
carrer” van estar envoltats en
tot moment per un fort disposi-
tiu dels mossos. SOS Racisme
també va condemnar aquest
fets i va oferir a la família i
amics el seu recolçament per
denunciar els agresors, dem-
anant a les autoritats que
lluitin per acabar amb les for-
macions d’extrema dreta.
Contra-Infos 16/9/08
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Els matons desallotgen Els matons desallotgen 
un altra nova okupun altra nova okup acióació

SANT ANDREU.- La matinada de
dilluns 15 de setembre es va
okupar un nou centre social a
St.Andreu però poca estona
desprès, cap a les 12:30h, es
va presentar el propietari de
l’immoble acompanyat de 8
obrers i una furgoneta plena
d’eines, tot seguit van arribar
un cotxe patrulla dels mossos i
un de la policia secreta. Els
obrers van començar a forçar
les portes de l’immoble violen-
tament mentre els mossos
empenyien a la gent concen-
trada al carrer i que oposava
resistència, protegint els obrers
que actuaven de manera
totalment il.legal i donant
cobertura perque es produís
el desallotjament. Des del

col.lectiu que va okupar l’im-
moble volen dir que:” Davant
aquests fets, que no són aïllats
sinó procediments habituals
utilitzats de forma creixent en
els últims anys, quan s’al-
liberen espais (amenaces, vio-
lència, impunitat policial, etc),
els i les joves de Sant Andreu
que hem estat desallotjades
il·legalment no perdem pas
les forces. Al contrari, ara
encara tenim més motius per
lluitar contra l’especulació
urbanística i a favor d’espais
col·lectius fora de les lleis del
mercat, on les relacions
humanes hi prevalguin i siguin
lliures.”
JOVES DESALLOTJADES DE SANT

ANDREU + CONTRA-INFOS 16/9/08

Repressió als moviments socials

EN XAVI SERÀ JUTJAT PER PRESUMPTE DELICTE D’INJÚRIES
A LA CORONA

Repressió contra un Repressió contra un 
jove de Barberàjove de Barberà

BARCELONA.- A en Franki li han
obert un expedient disciplinari
arran d'un escrit que va realitzar
en suport al pres Amadeu Case-
llas. El motiu de l'expedient és una
suposada falta de respecte a Inst.
Penitenciàries i podria significar
una sanció d'un mes de tanca-
ment parcial a la secció oberta de
la model, d'on només podria sortir
per anar a treballar.

Si fos denunciat o algú es que-
rellès contra ell degut a la carta,
podria perdre el 3er grau i ingres-
sar de nou a presó. Mentre això
es resòl  la presó model ha reduït
a en Franki els permisos de cap
de setmana, de les tres nits que
dormia a fora n'hi han restat una i
li aplicaran un horari setmanal
més restringit durant els pròxims
dos mesos.            S.A.T 16/9/08

Sancionen a en FrankiSancionen a en Franki



Dijous 11

DImecres 10

Divendres 12

DIssabte 13

Diumenge 14

Dilluns 15

El tempEl temp ss

Dimarts 16

LL’agenda’agenda
DISSABTE 20 DE SETEMBRE- 18.00H PLAÇA COOPERATIVA DE
BARBERÀ DEL VALLÈS .  RENFE

Manifest ació solidarit at Xavi
DIIVENDRES 18 DE SETEMBE FINS AL 21 ESPLUGUES DE LLOBR.

Festes Populars d’Esplugues
DIJOUS 25  DE SETEMBRE FINS AL 27 PRAT DEL LLOBREGAT

XIII Festejades Alternatives del Prat
DIJOUS 25  DE SETEMBRE -19:00H CSA CAN VIES

Present ació llibre “El Senzill, 
Guerrilla i presó d’un maqui”
DIVENDRES 26 DE SETEMBRE -20:30H JOAQUIM COSTA Nº34

Present ació llibre “El Senzill, 
Guerrilla i presó d’un maqui”

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
www.sindominio.net/zitzania 
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BARCELONA.-El Departament de
Treball ha desestimat el recurs
presentat pel Institut Municipal
de Parcs i Jardins  contra
l’Acta d’Infracció de 12000
euros imposada per posar en
situació de perill a un trebal-
lador, incomplint així l’article
25.1 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i Encara que la
raó ens diu que ara la direcciò
del Institut hauria de reconèix-
er l’error comès e intentar resol-
dre’l perquè no torni a ocórrer,
la crua realitat ens diu que
l’adreça del Institut presentarà
recurs en el Tribunal del Jutjat
del Contecios-Administratiu
argumentant de nou que
l’Inspector Manuel Hans no a
comprovat els fets i que només

a donat crèdit a les declara-
cions del treballador, perquè,
segons ells, el Departament de
Treball no ha actuat correcta-
ment en la confirmació de la
sanció ja que no li correspon-
dria el pagament de cap san-
ció. La política laboral de la
direcciò de Parcs i Jardins,
Presidit per lImma Mayol, està
més preocupada per acon-
seguir que no es confirmi un
Acta d’Infracció per incompli-
ment de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, encara que
això li representi a la adminis-
tració pública en despesa
jurídica molt més que la sanció
imposada, que a corregir l’er-
ror comès.Males Herbes +
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ManifestManifest ació de l`1ació de l`1 1 de setembre a BCN1 de setembre a BCN
BARCELONA.- Unes 8.000 persones
es van manifestar el passat 11
de setembre pels carrers de
Barcelona convocades per
l’Esquerra Independentista sota
el lema: Els Països Catalans
decidim Independència.
Darrera d’aquest bloc format
per les organitzacions i sectori-
als Endavant-OSAN, CAJEI,
Maulets, SEPC i Alerta Solidària,
hi havien altres col.lectius i enti-
tats que havien convocat
també a la manifestació com a

ara el bloc anarcoindepen-
dentista. 
La manifestació va començar
a les 17:15 a la Plaça
Urquinaona i va finalitzar al
Passeig del Born amb un acte
polític en el cas de l’Esquerra
independentista, i al Fossar de
les Moreres en la mani del bloc
negre. Durant el recorregut es
van cridat consignes contra
l’Estatut d’autonomia, i recla-
mant el dret a l’autodetermi-
nació dels Països Catalans. 

En els diferents comunicats que
es van llegir hi van ser presents
els últims actes repressius com
ara el cas de la crema de les
fotografies del rei, o l’empres-
onament d’en Franki de
Terrassa. 
Duarnt tot el recorregut no van
haver-hi incidents, tret d’una
provocacio de signe feixista i
algun moment de tensió amb
la polícia davant dels Jutjats. 

Contra-Infos 16/09/08

En defensa dels espais naturalsIndependentisme Ecologia

VAN MORIR 1200KG DE

PEIX AL RIU FRANCOLÍ

EcologistesEcologistes
denuncien adenuncien a

RepRepsolsol
Tarragona/ Tarragonès.- La
fiscalia de Tarragona exercirà
l’acusació pública en el judi-
ci per la fuita de fenols que el
6 de febrer va matar 1.200
quilos de peixos al riu Francolí
i va obligar l’Empresa
Municipal d’Aigües de
Tarragona (Ematsa) a tallar el
subministrament de la mina
dels Regants, que abasteix la
xarxa d’aigua potable de la
ciutat.

El GEPEC (Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes
del Camp) va denunciar la
direcció de Repsol i els màx-
ims responsables de les àrees
de Medi Ambient, Seguretat
Industrial i Manteniment de la
companyia en considerar els
fets constitutius d’un delicte
ecològic pel qual demanen
penes de fins a quatre anys
de presó. Creuen que es
contravenen les lleis i disposi-
cions administratives
vigents i que es va posar en
perill la salut de les persones
a més d’haver causat danys
a l’ecosistema fluvial. El cas
l’instruirà el jutjat penal de
guàrdia on el fiscal ha remès
la denúncia després d’haver
comprovat que hi ha indicis
clars de delicte i que pot
identificar els autors. 
GEPEC + Contra-Infos 16/9/08

Jornada en defensa de Jornada en defensa de 
la serra de Collserolala serra de Collserola

HORTA.- Aquest passat diu-
menge es va celebrar a Horta
en el marc de les festes veïnals
una jornada en defensa de la
serra amenaçada per diver-
sos projectes urbanístics. La
jornada organitzada per
col.lectius de la Solana (la
façana de la serra que dóna
a Barcelona) va recordar que
encara planeja sobre la serra
l’amenaça del túnel d’Horta,
més edificacions a zones com
la vall de Can Masdeu i es va
recordar que actualment les
màquines es troben
destrossant l’alzinar centenari
del Tibidabo i la zona de sant
Pere Màrtir per a fer el
Caufec, i diverses persones

afronten ara mateix processos
judicials per oposar-s’hi. La jor-
nada, que va ajuntar veïns del
barri i gent de col.lectius en
defensa de la serra, va comp-
tar amb paradetes informa-
tives, jocs d’habilitat, un dinar
agroecológic, un espectacle
d’animació per nens i explica-
cions de diferents amenaces
sobre Collserola. 
Desde l’escenari es va criticar
els polítics per la seva com-
plicitat en la destrucció de la
serra, com la regidora d’Horta
(IC) que es va deixar caure
per la zona per fer la cotilla i
intentar anar de progre. 
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Lluites laborals


