
Vallcarca/Gràcia.- «Dilluns 27 al
matí 8 furgonetes dels antiaval-
ots de la Guàrdia Urbana van
efectuar el desallotjament
d'una kasa okupada des de fa
7 anys a l'Avinguda Vallcarca.
Poc després la guàrdia urbana
va protagonitzar incidents amb
la gent solidària que s'havia
acostat per interessar-se per la
sort dels desallotjats. En els inci-
dents van participar una vinte-
na de UPA's els quals van car-
regar en diverses ocasions con-
tra la gent concentrada, tot i
així els efectius de la guàrdia
urbana es van veure obligats a
retrocedir fins a 3 vegades en
les seves càrregues donat que
els veïns van respondre a la vio-

lència policial de forma activa.
Poc després els guardies
urbanus es van veure obligats a
demanar ajuda als mossos
d'esquadra els quals van enviar
4 furgonetes i material antiaval-
ot, a més diversos policies de
paisà i en moto es van presen-
tar al lloc dels fets per prendre
imatges dels concentrats.
Durant tot el matí el barri de
Vallcarca fou pres per guàrdies
urbans amb els uniformes
tacats de pintura blanca així
com diversos efectius dels
mossos d'esquadra i la policia
secreta. Vallcarca resisteix! No
als vials!».
Plataforma veïnal d'okupes de

vallcarca 28/10/08

MATARÓ/MARESME.- Aquest di-
marts dia 26, a les 6 de la mati-
nada, un exèrcit de mossos
d'esquadra van desallotjar
simultàneament els dos Centres
Socials Okupats de Mataró: el
CSOA La Fibra i el EO Àcrata.
Durant el matí es va concentrar
diversa gent que donava
suport als Centres Socials. Primer
la concentració fou repartida i
després tothom es va ajuntar a
l'EO Àcrata. Una persona que
va entrar al pati de la Fibra fou
identificada després de dema-
nar l'ordre judicial de desallotja-
ment. Evidentment, no van
ensenyar l'ordre judicial en cap

dels dos espais. Cap a 3/4 de
10, el cap dels Mossos de
Mataró, Felip Garcia, tal i com
explicaven alguns dels assis-
tents: "ens ha intentat explicar el
que ells volien fer. Ha reclamat
que s'acostés una sola persona,
la qual cosa ens hem negat i s'hi
han acostat uns quants. Tot
això, mentre tens tota una sèrie
d'ovelletes submises armades
fins a les dents al voltant. Mentre
en Felip intentava fer de policia
bo explicant-nos que marx-
aven, han començat a fer servir
la tàctica segrest al mig del car-
rer i han identificat a tothom a
base d'empentes i caigudes.

No han volgut dir el motiu pel
qual feien les identificacions.
Han registrat a una persona al
mig del carrer i han demanat
un parell de números de telèfon
per si havien de notificar-li algu-
na cosa. La veritat, és que
l'escena era bastant patètica,
però almenys, altre cop, visual-
itzava el que fa aquesta soci-
etat si se t'ocurreix intentar fer
alguna cosa diferent a la que
estableixen ells." Desprès de
retenir a tothom durant mig
hora els antiavalots van marxar
deixant la fàbrica plena d'obr-
ers que la destrossaven per dins.
Cap a les 12h del migdia 4 per-
sones que es van apropar a
veure com quedava l'espai
foren detingudes pels mossos
acusades de desobediència a
l'autoritat. La fàbrica on s'ubica
la Fibra s’aixeca en els terrenys
afectats pel projecte urbanístic
de Cirera Industrial. L’edifici,
que antigament acollia els
tallers Cip i actualment s’havia
convertit en el Centre Okupat i
Autogestionat de la Fibra,
s’haurà d’enderrocar per
deixar net el solar, de 14.000
metres, i cedir-lo a
l’Ajuntament.

CSOA La Fibra i EO Àcrata +
Contra-Infos 28/10/08

Setmana del 29 d’octubrSetmana del 29 d’octubre al 4 de novembre al 4 de novembre del 2008e del 2008

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

El 27 de octubre, dia de la contrainformació, va fer dos anys de l’assassinat del càmara d’Indymedia Nueva York, Brad Will.
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Okupació i centres socials

DESALLOTJAMENT SIMULTANI AMB REFORÇOS POLICIALS DE BARCELONA

Els mossos desallotgen el CSOAEls mossos desallotgen el CSOA LaLa
Fibra i l’EO ÀcratFibra i l’EO Àcrat a de Mata de Mat aróaró

Unitats d’antidisturbis de Barcelona es van traslladar a Mat aró.Desallotjada La PersianaDesallotjada La Persiana

Desallotjament amb Desallotjament amb 
disturbis a Vdisturbis a V allcarcaallcarca

Amadeu Casellas

Lluites contra el 22@

POBLE NOU/BACELONA.- «La nit de
divendres va ser realitzada
una acciò incendiaria contra
una màquina destructora de
gran tonelatge al solar del
carrer llacuna entre llul i
ramón turrò. L'acciò es va fer
per visibilitzar l'impotencia i
angoixa que es viure amb la
represiò urbanistica que
agredeix el nostre entorn i per
altre banda mostrar el nostre

total enfrontament i la nostra
firmesa com a veins d`aques-
ta urbe convenÇudes de no
tolerar aquests macro pro-
jectes urbanistics com el 22@ i
totes les obres que perturben
els nostres dias i responen per
tots els mitjans: 0,80 neuros
d`alcohol versus milions i mil-
ions d'euros en maquinària.» 

Veïnes mosquejades 
28/10/08 

Acció contra el 22@Acció contra el 22@

VVolen olen 
sancionarsancionar
l’advocadal’advocada

de l’Amadeude l’Amadeu
TERRASSA/VALLÈS ORIENTAL.- Els ad-
vocats de l'Amadeu Casellas
han estat acusats d'intentar
entrar una pancarta en la seva
última visita que li varen fer al
mòdul penitenciari de l'Hospital
de Terrassa, el dia després d'a-
bandonar la vaga de fam.
També els acusen de "tenir un
tò desafiant i molt desagrad-
able cap els professionals
d'aquest centre". Aquestes
acusacions són totalment
falses, i poden acabar en una
sanció d'inhabilitació profes-
sional. Alhora, els advocats
tenen el dret a informar a les
persones que defenen de tot el
que fa referència al seu cas,
aportant qualsevol classe de
documents, fins i tot una pan-
carta. Pensem que aquest nou
atac és una resposta a la vaga
de fam i al suport obtingut al
carrer i s'inscriu dins d'un con-
text general de repressió, ja
que han prohibit les comunica-
cions amb l'Amadeu a person-
es concretes, estan impedint
l'accès a una doctora de con-
fiança i estan denunciant amb
fets falsos a gent solidària.

Grups de suport a Amadeu
Casellas+Contra-Infos 28/10/08



Massa Crítica

PRIMERA CONCENTRACIÓ CICLISTA DES DE FEIA MESOS

Atropellament brutAtropellament brut al a laal a la
marxa de la «marxa de la « Massa Crítica»Massa Crítica»
BARCELONA.- Aquest passat
divendres es celebrava una
nova massa crítica després de
fer temps que no es celebra-
va. Un grup de més de cent
ciclistes confluien a pça.
Universitat i prenien festiva-
mentels carrers del centre per
denunciar que el cotxe domi-
na la ciutat i reivindicar els
drets dels ciclistes. La Massa
Crítica prenia els carrers d'una
forma autogestionada tallant
els carrers els mateixos ciclistes
mentre eren seguits per un
cotxe de mossos i varies motos
de la urbana que no feien res.
Ni tan sols quan diversos vehi-
cles van posar en perill la
marxa ciclista impacients
d'haver d'esperar al seu pas.
La tensió va pujar al carrer
Aragó quan un Mercedes
gairebé atropella diversos
ciclistes després d'embestir
contra la barrera que aquests
formaven per tallar el tràfic i
que el grup anés junt; tot això

davant la preséncia inmóbil
de mossos i urbana. El cotxe
va fugir a tot drap i va enfilar
rbla. Catalunya amunt seguit
de dos ciclistes cabrejats, i
després de posar en perill la
vida de vianants circulant per
la vorera va ser atrapat pels
ciclistes que li van destrossar
vidres i retrovissors. La marxa
per la seva banda va contin-
uar pel carrers del centre fins
acabar a la pça. Osca a
Sants. Posteriorment diversos
ciclistes van anar a Can Vies
quan creuant pça de Sants
una ciclista va ser fortament
embestida per un cotxe que
se saltava el semàfor i circula-
va a gran velocitat. Vianants i
ciclistes aturaren el cotxe i tru-
caren a una ambulància que
s'emportà la noia que a hores
d'ara es troba una mica millor,
pero continua hospitalitzada
pendent fer-se algunes proves
mèdiques.

Contra-Infos 28/10/08

ManifestManifest ació pels espació pels esp aisais
alliberatalliberat s a Madrids a Madrid

MADRID.- Aquest passat diven-
dres 24, entre 800 i mil persones
es van manifestar pels carrers
de vallekas i centre de Madrid
en defensa dels centres socials
i les vivendes okupades. La
manifestació tancava les jor-
nades 'Okupa Madrid' organ-
itzades per la recent coordina-
da Asamblea de centros
Sociales de Madrid y
Guadalajara de la que formen
part antics centres socials i
noves okupacions. Durant
aquestes jornades d'octubre
s'han relaitzat debats sobre la
apertura dels centres socials a
la ciutat, xerrades sobre història
dels centres socials, okupació
rural i legislació, tallers pràctics
de fontaneria, electricitat, con-
strució i lockpicking i activitats
al carrer com una bicicletada,
menjadors, projeccions, jocs i

la manifestació. Aquesta va
transcórrer tranquil.lament
amb la presència de pancar-
tes de diferents projectes i va
anar acompanyada per la
nacional davant i darrera.
Per altra banda continuen les
redades contra immigrants a
barris de la capital com
Lavapiés i la policia comença
a pressionar als top-manta;
una manifestació de més de
700 persones de varies races i
nacionalitats el passat 16 d'oc-
tubre va demanar la
despenaltzació de la venta de
CDs als carrers i que s'aturés la
persecució de diverses person-
es que han estat detingudes i
condemnats, sobre els que
amenaça el risc d'expulsió.
Més informació:
www.okupatutambien.net

Contra-Infos 28/10/08

S´obre un hort urbà iS´obre un hort urbà i
comunitcomunit ari a Gràciaari a Gràcia

GRÀCIA/BARCELONA.- El dissabte
25 d'octubre, veïns i veïnes de la
Vila de Gràcia varen obrir un
nou espai al barri. Es tracta del
número 5 del carrer Banyoles,
allà on fa uns anys hi havia el
Monstru, i en el solar que hi
queda, s'ha donat vida a un
nou espai d'ús comú: un hort
comunitari. A les 11 del matí es
va quedar a la plaça de la
Virreina per fer un cercavila que
va passar per la plaça de la
Revolució de 1868, per la plaça
de la Vila i la del Raspall. Al cer-
cavila hi destacava la canalla
d'esplais i caus, que va donar
un aire festiu a la okupació.

Música i els bastoners ani-
maven la cercavila, formada
per unes 200 persones. Cap el
migdia, es va entrar al solar i es
va acondicionar. Abans de què
arribés la tarda, ja havia desa-
paregut la brutícia i hi havia els
primers planters. Durant el cap
de setmana es van dur a terme
activitats lúdiques i, sobre tot,
molta feina i la primera assem-
blea de gestió de l'espai. Des
de diumenge, es va fer divul-
gació entre la gent veïna, i
força gent s'hi ha anat acostant
i entrant, donant sentit a l'allib-
erament de l'hort. 

Veïnes + Contra-Infos 28/20/08

Més judicis irregularsMés judicis irregulars
contra l’okupcontra l’okup acióació

Molins sense Rei/Baix Llobre-
gat.- Ja fa més de dos anys
que dos joves molinencs van
decidir oKupar un espai en
desús per a rehabilitar-lo per
a poder viure-hi, i ara quasi
dos anys desprès del desallot-
jament un d'aquests joves
s'enfronta a un judici per
usurpació de bens immobles,
en el qual la fiscalia demana
una pena multa de 3000
euros, que en cas de con-
demna, si no es pogués o vol-
guès pagar equivaldria a una
pena de presó de 3 mesos.
Per situar els fets ens hem de
remontar al 23 de febrer del
2006 quant van ser okupades
les kases que posteriorment
rebrien el nom de Can Tort
(situades al carrer Miquel
Tort). La okupació consistia en
una planta baixa i un primer
pis d'un bloc de pisos pratica-
ment abandonat. La promo-
tora propietària del bloc de
pisos DAINGRUP S.L. estava
en procés de desnonament
dels veïns i veïnes, algunes de
les quals portaven més de 50
anys vivint a la finca. La
situació que vivien els veïns i
veïnes era delicada ja que la
promotora havia enganyat
alguns d'ells per tal de
rescindir contractes de renda
antiga, i doblar o triplicar així
els preus 

dels lloguers. Per tots aquests
motius els i les veïnes estaven
en un procés judicial que
desprès de l'entrada dels
joves al pis va ser desencallat.
El procés judicial contra les
vivendes okupades va
començar i en la declaració
d'un dels joves és va denun-
ciar obertament la situació
de mobbing que patien els i
les veïnes, a partir d'aquí l'es-
tratègia de la promotora va
canviar. La promotora va
demanar els permisos d'obra
per tal de començar a reha-
bilitar el bloc de pisos acon-
seguint amb això un ordre de
desallotjament de les viven-
des okupades, que finalment
es va dur a terme sense judici
previ provocant la total inde-
fenció dels joves okupants, i el
desallotjament el 18 de
desembre 2006. Després
d'això, ara farà uns mesos, va
arribar una citació judicial a
un dels joves per celebrar el
judici que es tindria que
haver celebrat fa dos anys, i
en tot cas abans del desal-
lotajment. La fiscalia vol tirar
endavant un procés total-
ment il·legítim. 
Per felicitar a la promotora
DAINGRUP pots trucar al telè-
fon: 93.211.86.50.

Grup de suport 
+ Contra-Infos 20/10/08

COL·LECTIU ZITZÀNIA - ZITZANIA@SINDOMINIO.NET

93.530.68.76 (DIMARTS)

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

Oficina d’Okup ació

Veïnat contra l’especulació

Repressió als moviments socials

Arxivat el cas del Arxivat el cas del 
jove de Barberàjove de Barberà

BARBERÀ/VALLÈS OCCIDENTAL.- La
peripècia judicial del cas del veí
de Barberà del Vallès sembla
que s'acaba. Després de
declarar als jutjats de
Cerdanyola el passat 22 de
setembre sota l'acusació d'un
delicte a la corona per una
pancarta apareguda a la
façana de l'Ateneu d'aquesta
població es va comunicar que

el cas havia estat derivat a
l'Audiència Nacional. Però el
més sorprenent és que
l'Audiència no només ja tenia el
cas des de feia mesos, sinó que
l'havia arxivat el juliol passat. Des
de l'Ateneu es vol treballar per
demanar explicacions i respons-
abilitats als 7 càrrecs públics
davant aquest muntatge. 

Contra-Infos 28/10/08



Cornella/ Baix Llobregat.-
L’octubre de 1997, a Korneyà,
després de varies concentra-
cions contra les ETT´S, alguns/es
joves del barri van ser
detinguts/des. Dos dies més
tard, un d´aquests joves va ser
detingut de nou, interrogat,
humiliat, amenaçat i torturat.
Al cap d’uns dies de sortir de
comissaria, el jove va decidir
treure's la vida.

Des de llavors fins ara, els abu-
sos de poder continuen pro-
duint-se, i des d’aquell dia
cada any s’han realitzat jor-
nades i accions per denunciar
i no oblidar l’abús d´autoritat
que continua existint per part
de l´estat, la policia i aquells
que tenen poder… Per aixó, la
matinada del passat dijous 23
d’octubre  es van realitzar
varies accions a les seus dels
partits polítics, en record del
company que ens va deixar
després de patir abusos per
part de la Policia Nacional, i
per denunciar la seva complic-
itat en els assassinats, segui-
ments, encapsulament de
manifestacions, tortures, crimi-
nalització dels moviments estu-
diantil i sindical i en les con-
stants retallades de llibertats. 

Coor. contra els abusos de
poder + Contra-Infos 28/10/08

PONTE VEDRA/ GALIZA.- Dissabte
passat, 25 de Novembre, un
jove va ser ferit a ganivetades
al carrer Riestra de Ponte
Vedra de matinada. Sembla
ser que el jove sortia en defen-
sa d'un marroquí que estava
sent amenaçat per tres feix-
istes, bastant coneguts a la
ciutat. Un altre feixista, un
espanyol vingut de Valladolid,
va ser  suposadament el
responsable de les ganive-

tades donades al costat del
jove gallec. Pel que sembla
formaven part d'un grup d'una
dotzena de persones que
caminaven a "de caça" per la
ciutat, intentant agredir a
qualsevol persona que no fos
del seu gust. En aquests
moments el jove antifeixista
continua hospitalitzat sense
que es produís cap tipus d'ac-
tuació policial. 

Contra-Infos 28/10/08.

CORDOBA.- Aquesta és la
situació en la qual es troba
Manuel Aceituno Muñoz (des
del mòdul 15 del centre d'ex-
termini de Còrdova), que va
complir condemna el 28 de
setembre de 2008 i al que, ara
més que mai, mantenen segre-
stat. Li han ficat per error judi-
cial unes causes que no són
seves, són d'altre intern amb el
mateix nom i cognoms.
Reproduïm per a la seva major
difusió el comunicat en el qual
expressa aquesta situació:[…] 
dir-te més o menys la meva
petita història, per cridar-lo així.
Bueno, jo tenia una condemna
de 12 anys que vaig fer la triple
de la major de 4 anys. Després
vaig tenir fa 11 anys un petit
problema amb aquests car-
cellers en un segrest en
Valdemoro, que al final vaig
haver de partir-li el pit al
metge, que va ser al que vaig
agafar, això en el M-4; 2ª fase.
Tot això amb un acord fiscal i
se'm queda 9 mesos i 4 dies.
M'ho van ajuntar ala triple i
se'm va quedar en 12 anys, 9
mesos i 4 dies. Aquesta és la
condemna que vaig pagar el
28 de setembre de 2008, a par-
tir d'aquest dia duc 22 dies (la
carta l'escriu amb data 20-10-
08) retingut contra la meva vol-

untat.Habeas corpus vaig
sol·licitar dos, un a Saragossa,
doncs estava en Zuera aquests
dies i altre en Valdemoro de
trànsit. No es basaven en gens
l'única cosa que no ho trami-
taven i escrits a dites jutjades
dient que aquestes causes no
són meves sinó d'altre intern
amb els mateixos cognoms i
nom que jo.Tinc només al meu
pare de 82 anys, imagina't
s'està movent l'home perquè el
meu tema surti per tots els 
mitjans de comunicació
perquè jo no vaig a pagar una
condemna que no és meva i
duc 22dies com t'he dit. La
vaga de fam la vaig deixar anit
pel meu pare ja que l'home es
va posar a plorar i be les coses
van a poc a poc però millora a
poc a poc i espero que això
s`arreglir aviat… Jo m'he tirat
11 anys en règim tancat i 8
anys en primera fase i sempre
lluitant pels meus drets i pels
meus companys, però ara
com saps aquestes coses ja no
es veuen, cadascun va a la
seva. Així estan les presons
plenes de conformistes i etc.,
etc. Si vols escriure: Manuel
Aceituno MuñozC. P.
CòrdovaAutovia Madrid-
Cadis, Km. 39114015 Còrdova.

Contra-Infos 28/10/08.

Dijous 30

DImecres 29

Divendres 31

DIssabte 1

Diumenge 2

Dilluns 3

El tempEl temp ss

Dimarts 4

LL’agenda’agenda
DIMECRES 29 D’OCTUBRE - 20.30H DAVANT DELS AJUNTAMENTS
D’ALACANT, BARCELONA , CUTAT DE MALLORCA , MANRESA, TARRAGO-
NA, TORTOSA, VALÈNCIA, VIC, VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Concentracions judici a l’Audiència 
Nacional encausat s antimonàrquics

DIJMECRES 29  D’OCTUBRE - 12H FAC.CIÈNCIES UAB - BELLATERRA

Cercavila contra la repressió a estudiant s
i contra el procés de Bolonya

DIJOUS 30 D’OCTUBRE - 20H PÇA AJUNTAMENT DE TERRASSA
DISSABTE 1 DE NOVEMBRE - 18H DAVANT CP LA MODEL - BCN

Concentracions «El tercer grau és
presó. Franki llibert at!»

DIVENDRES 31 D’OCTUBRE - 16.30H CSO BAHIA - C/OLZINELLES, 31 
Transmaricabollo Kast anyada

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

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

Agressió feixistAgressió feixist a contra a contra 
un jove a Pontevedraun jove a Pontevedra

Antifeixisme

Un pres continua a presóUn pres continua a presó
amb condemna complertamb condemna complert aa

Presos i preses en lluitaContra els abusos de poder

Accions en record del Accions en record del 
jove Bolan de Cornellàjove Bolan de Cornellà

Difon el 
Contra- Infos !

NotNot a informativa a informativa 
des de la redacció des de la redacció 
Des de fa unes quantes set-
manes a l’Espai Obert que-
den moltes còpies dels butl-
letins Contra-Infos i l’Info-
Usurpa. Us animem a venir a
buscar-los i penjar-los en llocs
visibles a la facultat, l’institut,
la feina, el teu carrer, on
poder penjar aquests murals
de contrainformació que ja
fa més de deu anys que cir-
culen. 

16 gironines a judici a16 gironines a judici a
ll ’Audiència Nacional’Audiència Nacional

«Foc al Rei»

MADRID.- Finalment aquest dimecres 29 d'octubre se celebrarà el
judici polític a l´Audiència Nacional contra els 16 gironins i
gironines imputades per la crema de fotografies de la família Reial
espanyola el dissabte 22 de setembre de 2007 a la plaça del Vi de
Girona. Més info: www.elsud.org Contra-Infos 28/10/08


