
BARCELONA.- Davant la concen-
tració feixista convocada pe l
12 d'octubre, com ve sent des
de fa 6 anys a la Plaça Sant
Jordi de Montjuic, a Barcelona,
dos van ser els actes més visi-
bles de contestació. Primer, un
grup de persones ocupava la
mateixa Plaça Sant Jordi i unes
quantes s'encadenaven a
diferents arbres la tarda del diss-
abte 11 d'octubre; amb la
plaça plena de pancartes i una
concentració de suport, l'acció
va durar fins a les 7 del matí del
mateix 12 d'octubre, quan un
dispositiu d'antiavalots dels
mossos van desallotjar-los de la
plaça, amb càrrega policial
inclosa; de la gent encadena-
da, 7 persones van ser
traslladades a comissaria d'on
van ser alliberades poc després
d'arribar. La resta del grup era
obligat a descendir de
Montjuic cap a Sants per un
nutrit grup d'antiavalots que els
va portar encerclats fins al car-
rer Lleida.
Diumenge, 12, a les 11 del matí
estava convocada la mani-
festació que va acabar aple-
gant unes 600 persones;

després de més de dues hores
del segrest policial d'unes 600
persones, la manifestació
antifeixista es va desconvocar
a les 14:30h a la plaça de Sants.
La manifestació va estar encer-
clada per un centenar d'a-
gents antiavalots, tancada per
davant i per darrere per una
trentena de furgons policials i
nombrosos grups d'agents de la
policia secreta. Durant la mani-
festació van tenir lloc dues càr-
regues importants a l'entrada
del carrer Jocs Florals i al carrer
Moianès quan la manifestació
volia passar-hi. En tot moment
els agents van estar empen-
tant, provocant i colpejant a
gent que es trobava tant a dins
com a fora de la manifestació.
El resultat és un mínim de cinc
persones ferides de consid-
eració: tres amb traus al cap,
una altra amb forts cops a la
cama i una altra amb prob-
lemes de respiració a causa
d'un fort cop al pit. Algunes van
estar ateses a les ambulàncies
presents.
Cal remarcar que les càrregues
policials van ser cap a un grup
de manifestants que es trobava

totalment encerclat. També es
van generar situacions tenses
quan persones solidàries de
fora de la manifestació inten-
taven fer arribar aigua o menjar
a les persones retingudes.
Abans i durant la manifestació
hi va haver identificacions poli-
cials i un cop desconvocada
van tenir lloc identificacions on
la policia fotografiava a
algunes d'aquestes persones.

Concentració a Tarragona
davant la convocatòria d’AN

TARRAGONA.- La convocatòria
llançada per Alianza Nazional
no va aplegar més d'un cente-
nar de caps rapats amb tot
tipus de simbologia feixista.
Separats per un gran cordó
policial, es concentraven diver-
sos centenars de persones que
arribaven en resposta a la crida
antifeixista feta per diversos
col·lectius de la ciutat i d'altres
que s'afegiren espontàniament
al veure la concentració feixista
a l'altra costat del carrer.
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TERRASSA/VALLÈS OCCIDENTAL.-
Després de gairebé deu anys i
d'aplaçaments continuats del
judici, les vint-i-cinc persones
encausades pel desallotja-
ment del CSO El Kork III van ser
absoltes. El judici, que havia
començat el dilluns 6 d'oc-
tubre, va acabar tres dies
després amb el veredicte.
Segons diverses de les person-
es ara absoltes, durant el judici
van defensar el dret a l'oku-
pació, a una vivenda digna i a
espais autogestionats pels
joves, entre d'altres. També es
van recordar els tres companys
morts durant el judici, fet que

va provocar una forta ovació
a la sala. Finalment, van
assenyalar el fet que esperen
que els policies que van
declarar en fals al judici,
responguin legalment de les
acusacions que van realitzar. 

Solar inutilitzat
En aquests nou anys i escaig i
després de l'enderrocament
de la casa, el solar continua
exactament igual. Cal recor-
dar que un dels motius
al·legats pel desallotjament va
ser la necessitat de construcció
urgent d'un conjunt d'equipa-
ments.     Contra-Infos 14/10/08

Setmana del 15 al 21 d’octubrSetmana del 15 al 21 d’octubre del 2008e del 2008

Creat el Juny del �98Creat el Juny del �98

Segons fonts del govern iraquià, al volt ant de set-cents soldats nord-americans s’han suïcidat des de la invasió al 2003. 
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Okupació i centres socials

GAIREBÉ DEU ANYS DESPRÉS DEL DESALLOTJAMENT

Absoltes les 25 Absoltes les 25 
encausades de El Kork IIIencausades de El Kork III

Els mossos d’esquadra van carregar contra el bloc antifeixist a.

Desallotjada La PersianaDesallotjada La Persiana
del barri del Clotdel barri del Clot

Antifeixisme

Concentració antifeixistConcentració antifeixist a a Ta a Tarragona i càrregues arragona i càrregues 
policials a la manifestpolicials a la manifest ació de Barcelonaació de Barcelona

CLOT/BARCELONA.- «La matinada
del 14 d’octubre va ser desal-
lotjada la casa coneguda com
La Persiana al barri del Clot-
Camp de l’Arpa, que duia oku-
pada gairebé dos anys. Vuit
furgones d’antidisturbis dels
mossos d'esquadra van pren-
dre el carrer Finestrat entorn les
7 de la matinada i mentre uns
tractaven d’entrar a la casa,
uns altres romanien enfocant
amb llanternes i piloteres Vila-

Vila Kula, la casa okupada del
davant, per por al llançament
d'objectes des d'allí. Dins la
casa no hi havia ningú, però els
mossos van haver de passar-se
quasi una hora suant de valent
per poder entrar-hi i constatar-
ho. Qui riu l’última riu millor…
Per últim agraïm a totes les
veïnes i veïns del barri el seu
suport i solidaritat. La Persiana
és del barri!»

Persianeres 14/10/08  

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

Oficina d’Okup ació

COL·LECTIU ZITZÀNIA - ZITZANIA@SINDOMINIO.NET

93.530.68.76 (DIMARTS)
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No al Pla Caufec

MACRO PROCÉS JUDICIAL CONTRA UNA TRENTENA D’ACTIVISTES

PER ENCADENAMENTS A LES OBRES DEL PLA CAUFEC

AbsoltAbsolt s 4 activistes ens 4 activistes en
defensa de Collseroladefensa de Collserola

ESPLUGUES/BAIX LLOBREGAT.- El
Jutjat número 2 d'Esplugues
de Llobregat ha fet pública la
sentència que absol a les 4
persones que van fer una
acció de protesta a les obres
del pla Caufec el passat 19 de
maig i que estaven acusades
de desobediència, desordres
públics, danys i coaccions. El
judici es va celebrar el 23 de
setembre i el seu resultat difer-
eix de la sentència redactada
pel jutge del número 3 que
condemna a 8 persones per
una falta de desobediència i
a pagar una responsabilitat
civil. 
Aquesta segona sentència
pren un caràcter polític doncs
valora l'acció en defensa de
Collserola i aquesta condi-
ciona la decisió jurídica. La jut-
gessa arriba a dir textualment
"contra aquesta sentència no
hi ha possibilitat d'interposar
cap recurs d'apel·lació".
Necessitem més jutgesses i jut-
ges valentes com aquesta.

Nou encadenament a la zona
de Finestrelles
Per altra banda, dimarts 14
d'octubre al matí, una per-
sona s'ha encadenat a una
de les màquines de la zona de
Finestrelles, per denunciar
altra vegada el pla urbanístic i
especulador. La mateixa per-
sona ha deixat l'encadena-
ment al migdia i ha estat iden-
tificada pels mossos
d'esquadra després de nego-
ciar la sortida. A continuació
reproduïm la nota que ens ha
fet arribar aquesta mateixa

persona: «Aquest matí, por-
tant la meva filla al cole,
m´ensopego amb una
formigonera abocant ciment
a mansalva Collserola amunt,
per damunt del Carril bici. Un
carrer nou (cul de sac), que
no porta enlloc ha esterelitzat
per sempre la terra del Parc
de Collserola. Això ha sigut
minuts després de creuar-me
amb un alt funcionari del Parc
de Collserola que lluïa un 4x4
acabat d´estrenar amb el
logotip de CajaMadrid. És una
casualitat que CajaMadrid
sigui un dels socis del projecte
especulatiu urbanístic del Pla
Caufec- Porta Barcelona. A
les 10.30 h ,la meva impotèn-
cia s´ha transformat en
decisió quan m´he adonat
que amb un simple candau
de bicicleta podia (1) Parar les
obres ilegals, (2) Cridar l´aten-
ció pública, (3) Acostar els
cossos policials al lloc dels fets
perquè verifiquin si les obres
tenen o no els corresponents
permisos en regla. Al cap
d´aproximadament una hora,
he marxat per pròpia voluntat
per evitar els marrons legals.
Emmarco aquesta acció com
un acte de desobediència
civil auto-organitzat, espon-
tani i focalitzat per aturar la
destrucció i la política de fets
consumats que realitza sense
control l´obra del Pla Caufec.
Encara ens queda molt per
aturar.»
Més info: 
www.noalplacaufec.net

No al Pla Caufec 
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Lluites antipatriarcals

LA MANIFESTACIÓ «TRANS» APLEGA UNES 400 PERSONES

«El binarisme ens El binarisme ens 
emmalalteix»emmalalteix»

BARCELONA.- Dissabte 11 d'oc-
tubre havia convocada una
manifestació des de la plaça
Universitat sota el lema "Ni
homes ni dones; el binarisme
ens emmalateix"; com es pot
llegir al blogspot manitransbcn,
la convocatòria es feia "Per la
desclassificació del "trastorn
d'identitat de gènere" dels
manuals de diagnòstic
psiquiàtric i la fi de la patolog-
ització de les identitats de
gènere no-normatives" i es
realitzava simultàniament a

diferents ciutats europees.
A Barcelona, en concret, unes
400 persones van recòrrer el
centre de Barcelona, fins a la
Plaça Sant Jaume, en un ambi-
ent tant festiu com reivindi-
catiu, encapçalats per una
representació, amb xanquers i
titelles humanes, de com la psi-
quaitria tracta de controlar i
classificar les nostres vides.
Durant el recorregut contra la
psiquiatrització i la transfòbia
que encubreix.

Contra-Infos 14/10/08

Veïnat contra l’especulació

PERILLA LA SALA HISTÒRICA D’ASSAIG DELS GRUPS DE TRINITAT

«Ens quedarem sense «Ens quedarem sense 
el Rock’n’Tel Rock’n’T rini?»rini?»

TRINITAT VELLA/BARCELONA.- «Des-
prés de tants anys al
Rock'n'trini, la nova regidora
de St.Andreu vol utilitzar el
local per aguardar les carross-
es de reis de la Comissió de
Festes de Trinitat Vella. Us deix-
em el comunicat fet carta i
que podeu enviar amb la vos-
tra signatura: Donem tot el
nostre suport al Rock and Trini i
les persones que dia a dia
dónen vida a aquest espai
amb 17 anys de vida situat a
c/Via Favència S/N (sota la
ronda). El Rock and Trini ha
servit i servirà per a que molts i
moltes joves
puguin assajar en grups de
música, així com realitzar difer-
ents tallers, videofòrums, etc.
Una associació juvenil i cultur-
al activa com és aquesta és

molt necessària per al barri de
Trinitat Vella per una banda
perquè és de les poques que
existeixen actualment degut a
l'escassetat d'equipaments,
per l'altra, perquè fa que els i
les joves desenvolupin habili-
tats musicals (entre d'altres) i
es realitzin com a persones en
comptes d'estar al carrer.
Rebutgem la idea del Districte
de Sant Andreu de fer-los fora
de l'espai, ja sigui per instal.lar-
hi una altra entitat, ja sigui per
tirarlo al terra i/o construïr-hi
una altra cosa. Donat que els
Ajuntaments tenen la respons-
abilitat de promoure i garantir
la cultura i l'arrelament del
jovent, exigim que se'ls
respecti sense condicions i
s'actuï en consequència.»

Rock'n'Trini 14/10/08

Lluites laborals

MANIFESTACIÓ AL CENTRE DE BARCELONA

3.000 manifest3.000 manifest antant s s 
contra les 65 horescontra les 65 hores

BARCELONA.- Convocades per
la Campanya contra la
Directiva de les 65 hores, la
protesta del passat dimarts 7
d'octubre es va iniciar amb
una concentració davant la
seu de la Unió Europea a
Barcelona, a les confluència
del Passeig de Gràcia amb
Provença, on es va llegir el
manifest unitari de la
Campanya. En el mateix
manifest es denuncia que
amb aquesta Directiva es
pretén fer retrocedir un segle
la classe treballadora pel
que fa a la jornada màxima
setmanal i que és tracta
d'una peça,  fonamental, de
l'ofensiva de l'Europa del
Capital, juntament amb la
Directiva de Retorn contra
milions d'immigrants, el pla
Bolonya de privatització de
la Universitat, la Directiva
Bolkestein per liberalitzar i pri-
vatitzar els serveis públics o la

permanent pressió per
allargar l'edat de jubilació i
retallar i privatitzar les pen-
sions públiques. La mani-
festació va finalitzar a la
Plaça Catalunya, davant la
seu de Telefònica, amb diver-
sos parlaments. La partici-
pació en aquesta mani-
festació unitària alternativa
contrasta amb la reduïda
participació, al voltant de mil
persones, a la manifestació
que a la mateixa hora havien
convocat CCOO i UGT i que
ha comptat amb la presèn-
cia de dirigents de les forces
del Tripartit, de CiU i de
Ciutadans. La Campanya
contra la Directiva de les 65
hores ha anunciat que con-
tinuarà amb l'activitat
unitària, amb noves accions
que definiran en les pròximes
jornades. 

Kaos en la Red 
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Una de les p ancartes a la manifest ació contra les 65 hores.



MADRID.- Aquest matí, els
antidisturbis de la policia
nacional i de la guàrdia civil, a
instàncies de l'ajuntament de
madrid, ha desallotjat quatre
vivendes "il.legals" a la Cañada
Real Galiana, a Madrid.
Segons els veïns de la barriada,
almenys cinc persones estaven
empadronades en algunes de
les cases enderrocades.
L'ajuntament de madrid, ha
mentit argumentant que no hi
vivia ningú, i ha aprofitat aque-
sta coartada per justificar el fet
de no avisar prèviament als i
les afectades. Segons un veí:
"Han entrado como la última
vez, el mismo número de
antidisturbios, un poco menos
de guardias civiles, avasallan-
do, sin dejar entrar ni salir a
nadie. Han tirado 4 casas, dos
habitadas y dos en construc-
ción." Des del passat mes de

maig, l'ajuntament de madrid
ha enderrocat il.legalment 81
construccions, 13 vivendes, 1
pont i una nave industrial, els
últims fa dues setmanes, quan
es van enderrocar vuit cases
també sense ordre judicial.A
més, han desmuntat i retirat
una canalització que vessava
les aigües fecals, eliminant així
les poques infraestructures
construïdes pels mateixos veïns
i obligar-los a deixar el terreny
lliure i disponible.Els veïns de la
barriada han denunciat insu-
luts racistes i masclistes als i les
desallotjades, ja que la majoria
són marroquines. Pel que sem-
bla, la gent està força recepti-
va per a donar algun tipus de
resposta, i per a denunciar la
situació d'abús de poder que
han patit i pateixen.

La Haine 
+ Contra-Infos 14/10/08

Dijous 16

DImecres 15

Divendres 17

DIssabte 18

Diumenge 19

Dilluns 20

El tempEl temp ss

Dimarts 21

LL’agenda’agenda
DEL 17 AL 19 D’OCTUBRE - WWW.OKUPATUTAMBIEN.NET

Jornades Okup ació a Madrid
DEL 17 AL 21 D’OCTUBRE - LACOMUNITATINDIGENA.MIARROBA .COM

Jornades indígenes a Barcelona

DIVENDRES 17 D’OCTUBRE - DOBLE CONVOCATÒRIA: A PRIMERA
HORA DEL MATÍ I A LES 20H - PÇA PINTOR CUSACHS - MATARÓ

Concentració contra el desallotjament
del CSO La Fibra de Mat aró

DISSABTE 18 D’OCTUBRE - 18H PLAÇA URQUINAONA - BCN
JORNADES ANTI-SGAE DEL 14 AL 18 D’OCTUBRE

Cercavila als abusos de l’SGAE
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE - DE 10 A 14H - PÇA FARGA - SANTS

Mercat d’intercanvi a Sant s
DURANT TOT EL MES D’OCTUBRE - CSO KAN PASQUAL - CAMÍ DE
CAN CASTELLVÍ S/N - FFCC LES PLANES - COLLSEROLA

Jornades al volt ant de la sexualit at

SANTURTZI.- Un grup de veïns de
Santurtzi ha engegat una
campanya de denúncia de
la situació d'un prés polític
d'aquella localitat. Aquest
pres, Koldo Hermosa, ha com-
plert, dispersat per diferents
presons de l'estat, els 21 anys
als que havia estat condem-
nat, i per tant, hauria d'haver
recuperat la llibertat. Malgrat
això, la audiència nacional li
ha comunicat que ha de per-
manèixer 11 anys més a la

presó, en aplicació de la
"doctrina parot", que elimina
les redencions aconseguides
durant els més de vint anys de
reclusió. La campanya es
basa en una recollida de sig-
natures, des d'octubre fins a
desembre, que seran envi-
ades a diferents organismes,
per a denunciar la situació
que pateixen els i les preses
polítiques vasques i en espe-
cial la condemna perpètua.
Demanen tota la solidaritat

possible per a fer més gran el
crit de denúncia contra els
murs de les presons. La fulla
de signatures es pot descar-
regar a indymedia euskal her-
ria, i es demana que, un cop
omplerta, s'envïi al correu
elctrònic 
santurtzi-tkt@euskalerria.org o
a l'apartat de correus 113-
48980- santurtzi (bizkaia,
euskal herria).

Grup de suport
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Signatures contra la cadena perpètuaSignatures contra la cadena perpètua
Presos i preses en lluita

Antinstitucional

Nous enderrocamentNous enderrocament s as a
la Cañada Realla Cañada Real

LES CORTS/BARCELONA.- «Cada
any, coincidint amb la Festa
Major de Les Corts, el PP organ-
itza una fideuà a la plaça
Valdivia. Aquest any la fideuà
estava convocada pel dia 11
d'octubre, dissabte. Per tercer
any consecutiu, l'acte ha estat
boikotejat.
El primer any va ser amb quilos
de sal directament a la paella i
el segon any quilos de bomba
fetida omplien la plaça quan
s'havia de celebrar la fideuà.
Enguany, un acte de sabo-
tatge als sistemes de reg, va
permetre que durant tota la nit
la plaça s'anés omplint d'aigua

i aquesta quedés del tot
enfangada i inutilitzable a l'ho-
ra de l'acte. Els serveis de nete-
ja i ordres públics que van fer
tard i no van poder impedir
que s'enfangués tota la plaça
si que van arribar a temps per
poder netejar les diverses pin-
tades que omplien la plaça
amb lemes com "PP = FEIX-
ISTES".
L'acte el final es va haver de
celebrar en un raconet i va
quedar clar, un any més, que
aquesta colla de feixistes no
son benvinguts al nostre barri i
als nostres carrers.»

Indymedia.bcn 14/10/08

Boicot a la fideuà delBoicot a la fideuà del
Partit Popular a les CortPartit Popular a les Cort ss

Lluites d’arreu

JornadesJornades
indígenesindígenes
BarcelonaBarcelona

BARCELONA.- Els dies 17,18,19 i 21
d'octubre es duran a terme a
barcelona les jornades  titu-
lades La Comunitat, una visió
indígena de la vida, en un món
al llindar del col.lapse. Aquestes
jornades tenen una història. Fa
cosa de tres mesos, un compa-
ny, ens va oferir l'oportunitat de
conèixer aquesta gent, tres indí-
genes de l'altra punta de l'o-
ceà. Segons explicava, tres per-
sones molt dignes de conèixer,
per la seva humanitat, pel seus
coneixements, per la seva man-
era d'entendre la terra, el
temps, l'espai, la vida... com
una totalitat. Ens visita Erika Paz
d'una comunitat Mapuche de
Chile, José Diego Fuenmayor,
dels Wayuu de Venezuela, i
Víctor Lem dels Mayes de
Guatemala. Modestament, no
som experts en indigenisme, ni
en antropologia, però  creiem
que el camí cap a un món mil-
lor passa per entendre aque-
stes cultures. Durant milers
d'anys han conviscut amb la
natura sense degradar-la,
sense conquerir-la, doncs ells es
senten com un més dins l'entra-
mat de la mare terra. El 17
octubre a l'Espai Obert hi haurà
la presentació de les jornades,
on hi tenen cabuda passis de
video, xerrades, debats i tallers.
El cap de setmana les activitats
es duran a terme a Can
Masdeu. Finalment es tancaran
dimarts vinent altre cop a l'Espai
Obert. Més info: 
lacomunitatindigena.
miarroba.com 
Assemblea Jornades Indígenes

+ Contra-Infos 14/10/08


