
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- El
divendres 6 de febrer es va
comunicar a l'equip d'advo-
cats d'en David de La Fornal
que el jutge de l'Audiència
Provincial que haurà de
decidir sobre el recurs
d'apel·lació presentat contra
l'ordre d'empresonament és el
magistrat Enrique Rovira del
Canto. Antic jutge militar, és el
mateix magistrat que va dic-
tar l'ordre d'empresonament a
en Franki de Terrassa. 
L'Audiència Provincial disposa
de diverses seccions, amb un
mínim de tres jutges magistrats
a cada una, per resoldre els
recursos que s'hi presenten. El
procediment habitual d'assi-
gnació d'un recurs a una sec-
ció determinada es fa de
manera aleatòria. En aquest
cas, però, l'assignació no ha
seguit aquest procediment
habitual, i el recurs s'ha enviat
directament a aquest jutge
de la secció 7a. Una altraveg-
ada, doncs, s'ha tornat a pro-
duir una greu irregularitat.

Convocatòria de noves
accions
Unes cent cinquanta persones
van participar el dilluns 9 de
febrer en la cassolada que es

va fer a Vilafranca del
Penedès en solidaritat amb en
David de La Fornal. Allò que,
en principi, havia de ser una
concentració es va convertir
en una manifestació pel cen-
tre de la vila, que va avançar
al ritme estrident dels cops
d'atuells, el repic de timbals i
el so de xiulets amb què
s'havien armat les persones
congregades. La marxa va
finalitzar a la recepció de la

Casa de la Vila al crit de
"Poca-vergonyes", "El vostre
silenci és complicitat" i "El
David es queda a Vilafranca".
L'acte va acabar amb la lec-
tura del text que s'havia repar-
tit durant l'acte entre els
convilatans. 
Més informació: 
http://davidvilafranca
.blogspot.com

Grup de suport 
+ Contra-Infos 10/2/09

BARCELONA.- La secció sisena de
l'Audiència de Barcelona ha fet
pública la condemna a penes
d'entre 1 any i 17 anys i 9 mesos
de presó a 14 dels 17 processats
pel motí a la presó de Quatre
Camins l'abril del 2004, durant el
qual va resultar ferits el subdi-
rector i quatre funcionaris, als
que hauran d'indemnitzar amb
54.640 euros.Absol 3 encausats
més per que no s'ha demostrat
la seva participació, així com a
la Generalitat com a respons-
able civil subsidiària perque no

haver quedat acrediada la
falta d'efectius ni que els con-
trols i registres fóssin
deficients.Recordem que el
motí esclatà després del dur
règim imposat pel subdirector
de la presó, tant a presos com a
familiars, amb l'excusa de voler
acabar amb el tric de drogues.
Després d'acabar el motí van
aribar a lapresó 200 carcellers lli-
ures de servei ede diferents
presons catalanes que encara
està pendent de judici.
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ELS FETS ES REMUNTEN A L’ABRIL DEL 2004 A QUATRE CAMINS

Entre 1 i 17 anys de presó Entre 1 i 17 anys de presó 
a 14 persones pel motí a 14 persones pel motí 

Setmana de l’11 al 17 de febrSetmana de l’11 al 17 de febrer del 2009er del 2009

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

Del 7 al 14 de febrer s’està duent a terme una vaga a la fàbrica Panrico amb 800 persones treballadores convocades.
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El motí de Quatre Camins

La concentració va acabar derivant en manifest ació a V ilafranca.

CONCENTRACIÓ I MANIFESTACIÓ AL CENTRE DE LA VILA RECLAMANT L’ABSOLUCIÓ

El jutge del cas Franki decidirà sobre elEl jutge del cas Franki decidirà sobre el
recurs d’en David de Vrecurs d’en David de V ilafrancailafranca

Repressió als moviments socials
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UN ALTRE 9F AL C/AMOR ÉS POSSIBLE

Els mossos desallotgen lesEls mossos desallotgen les
cases del carrer cases del carrer AmorAmor

BARCELONA.- El matí del 9 de febr-
er cap a les 06:45 van arribar les
furgones d'antiavalots dels
mossos d'esqua-dra per desallot-
jar les quatre cases del carrer
Amor. Dues persones s'havien
enfilat al sostre d'una de les
cases i una tercera es trobava
sobre una estructura de fusta en
forma de creu a uns 12 metres
d'alçada.
En un quart d'hora va arribar una
plataforma mecànica que va

permetre als mossos baixar les
persones que es negaven a
abandonar la casa. Aquestes
van serb identificades i
retingudes prop d'una hora i
mitja.
Mentrestant, una vintena de
persones es van acostar als
voltants del carrer i es van con-
centrar i desplegar una pancar-
ta, moment en el qual van ser
encerclats, retinguts i identificats
pels mossos. Contra-Infos 10/2/09

Okupació i centres socials

Llibertat Núria Pórtulas

LA FISCALIA DE L’AUDIÈNCIA

DEMANA CINC ANYS DE PRESÓ

ManifestManifest acióació
en solidariten solidarit atat
amb la Núria amb la Núria 

GIRONA.- Unes cent persones
s'han concentrat el dissabte 7
a la tarda davant del Govern
Civil de Girona, per a protestar
enfront de l'atac repressiu
sobre Nuria Pórtulas. Nuria
Pórtulas va ser detinguda fa
dos anys i li va ser aplicada la
llei antiterrorista per la seva
implicació en grups de suport
a presos anarquistes, concre-
tament a Juan Sorroche, pres
a Itàlia. Va passar 4 mesos a la
presó preventiva i actualment
es troba a l'espera d'un judici-
farsa que li podria tornar a
ingressar a la presó. En l'acte,
que es va retardar per la
intensa pluja, van intervenir
diverses persones dels grups
de suport a la Núria de Girona
i Barcelona, que van recordat
a les institucions que la repres-
sió no callarà a les persones
que han decidit enfrontar-se
al sistema de dominació cap-
italista. Es van col·locar unes
teles blanques que, d'una
forma simbòlica, impedien als
mossos veure el que estava
succeint.

Apoptosis 
+ Contra-Infos 10/2/09



ManifestManifest acions i accions peracions i accions per
salvar el CSO La Banka Rotsalvar el CSO La Banka Rot aa

CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT.- Acció
Contra el desallotjament del
cso La BankaRota: «Divendres
6 de Febrer sobre les 9.30h, un
grup de solidaris amb el cso La
BankaRota, van realitzar una
acció de protesta en una de
les oficines que té el Deutsche
Bank a Cornellà de Llobregat.
L'acció esta enmarcada en la
campanya contra el desallot-
jament del CSO La Banka
Rota. L'acció va consistir en
abocar fems dins de la oficina
i Bombetes fètides i també en
escriure en els vidres frases
com "Deutsche Bank
mafiosos" i "Aturem el desallot-
jament del CSO La Banka
Rota. Canya al Deutsche
Bank!».

Manifestació al centre
Dissabte 7 de Febrer cap a les 6
de la tarda va tenir lloc a
Cornellà de Llobregat un mani-
festació per mostrar el rebuig al
procès civil en què està inmers el
CSO La Banka Rota.
Una seixantena de persones van
recorrer els carrer de la ciutat
cridant "La Banka Rota es queda
a Cornellà", "Cap desallotjament
sense resistència" o "La Banka
Rota és i serà un espai alliber-
at".Durant la manifestació es van
encartellar, siliconar, pintar divers-
es inmobiliàries i bancs, simbols
del capitalisme. Recor-dem que
el judici va ser el dia 7 de Gener i
el procès està vist per sentència.
Solidaris amb La BankaRota +
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LL’Assecadora, nova vivenda’Assecadora, nova vivenda
okupokup ada a Tada a Terrassaerrassa

TERRASSA/VALLES ORIENTAL.- Amb
un comunicat elaborat pels
nous usuaris del domicili oku-
pat avui 10 de febrer es pre-
senten a les veïnes i veïns que
diu així: «Benvolguts veïns i
veïnes la situació precària a la
que ens veiem exposats el
jovent d'aquesta ciutat alhora
d'emancipar-nos ens ha por-
tat a dia d'avui 10 de febrer
en aquesta casa situada al C/
Suris. Veïns i veïnes esperem

que la nostra convivència
sigui la millor possible i us con-
videm a visitar-nos per parlar
sobre el que ens ha portat a
okupar aquesta casa o sim-
plement per 
compartir una estona agrad-
able. L'especulació és un
delicte; si l'estat la permet,
nosaltres no!! Quan viure és un
luxe, okupar és un dret».

L'Assecadora 
+ Contra-Infos 10/2/09

DE 18H A 20H A L’ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71, 1

L’Oficina d’Okup ació 
torna tot s els dimart s

WWW.BOICOTPREVENTIU.ORG/WWW.PALESTINA .CAT

Boicot als productes israelians

Lluites laborals

A SANT JUST DESVERN AMB UN

SEGUIMENT DEL 50%

Continua laContinua la
vaga de vaga de 
jardinersjardiners

SANT JUST DESVERN/BAIX LLOBREGAT.- El
seguiment de la vaga és del
50% tot i els esquirols portats per
l'empresa. L'Ajuntament de Sant
Just continua en la seva passivi-
tat davant el conflicte.En les 3
últimes jornades de vaga, l'em-
presa ha lesionant el dret fona-
mental a la vaga al portar tre-
balladors aliens al centre a sub-
stituir als vaguistes Sant
Just.Segons informa el Comitè
de Vaga CNT-ACSA, l'empresa
concessionària del servei ACSA
Obres i Infraestructures, S. a. esta
incorrent en un delicte de "lesió
al dret fonamental de vaga” a
l'haver portat treballadors aliens
al servei municipal de Sant Just
per a substituir vaguistes.Després
que els serveis jurídics de CNT
actuessin, els Mossos d'Esquadra
es van personar en el municipi i
van identificar als empleats de
la contracta que estaven tre-
ballant per a poder tenir regis-
trat la quantitat de esquirols que
l'empresa ve portant.
Actualment s'està preparant ja
la pertinent demanda als Jutjats
i a Inspecció de Treball. 
CNT Acsa + Contra-Infos 10/2/09

Lluites d’arreu

LES 10 PERSONES DETINGUDES EN LLIBERTAT AMB CÀRRECS

Càrregues policials a l'acte de boicot a laCàrregues policials a l'acte de boicot a la
manifestmanifest ació ultra «Galícia Biligüe» ació ultra «Galícia Biligüe» 

SANTIAGO DE COMPOSTELA/GALIZA.-
El matí del diumenge 8 de febr-
er tenia lloc a Compostela una
manifestació de l'estructura
"Galícia Bilingüe", plataforma
política que agrupa a dirigents
i membres de UPyD, PP i
Falange, entre d'altres. Diverses
fonts citen que 12 van ser els
autobusos que es van
desplaçar des de diferents
parts de l'estat espanyol fins a
Compostela per participar en
aquesta manifestació. Alhora
centenars d'activistes pel gal-
lec, mobilitzats per diverses
organitzacions i col·lectius de
l'esquerra, es manifestaven en
contra d'aquesta estructura i
de la seva campanya que
persegueix la imposició del
castellà a Galiza i impedeix la 
normalització del gallec.
Consideren que l'estratègia bil-
ingüista suposa una mort lenta
del gallec, i més quan  aquesta
plataforma està conformada
per sectors obertament
espanyolistes i antigallecs, el
lema dels quals és "L'espanyol
està en perill". Les forces poli-
cials van protegir violentament
en tot moment a la comitiva
espanyolista i van atacar als
seus detractors. Això va provo-
car un fort enfrontament entre

activistes pro-gallec i policies
que es va reproduir durant més
d'una hora en diferents carrers
de la capital gallega, especial-
ment a la zona vella i al pas de
la contra-manifestació, que va
sofrir dures càrregues policials.
Això va provocar que els mani-
festants es defensessin amb
pedres, ampolles i algunes bar-
ricades. Les carreres es van 
repetir al final de la mani-
festació feixista sent atacat una
patrulla de policia local.
Finalment deu persones van ser
detingudes i una desena
ferides algunes de gravetat per
impactes de pilotes de goma o
cops de porra. 

Al llarg del dilluns 9, van ser
posats en llibertat els deu
detinguts després de prestar
declaració judicial en els jutjats
de Compostela, tres dels
detinguts són acusats d'atemp-
tat contra l'autoritat i delicte de
danys, i altres tres militants que
van acudir a la manifestació
de Galícia Bilingüe disfressats
de vaques, se'ls acusa de
delicte contra el dret fonamen-
tal de manifestar-se. Es creu
que les acusacions són
d'atemptat contra l'autoritat
per a dues d'ells, i de desordres
públics per a tots. 

La Haine 
+ Contra-Infos 10/2/09

La manifest ació de boicot va ser reprimida per la policia nacional.

Nota informativa 
des del Contra-Infos
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Usurpa. Us animem a buscar

llocs visibles com espais, cen-

tres i locals socials, bars...

Antimonàrquic

Arxivada la causa per la crema d’una Arxivada la causa per la crema d’una 
bandera durant la pbandera durant la p assada Diadaassada Diada

Barcelona.- El Jutjat d'Ins-truc-
ció núm. 23 de Barcelona ha
procedit a l'arxivament del
procés obert contra dos inde-

pendentistes, militants de la
CAJEI, per la crema d'una
bandera espanyola durant la
passada Diada. El jutge  basa

la seva decisió en la manca
de mitjans per identificar els
autors de la crema.

Contra-Infos 10/2/09



BARCELONA.- El passat 5 de febr-
er el Comitè d'Empresa de l'I.M.
de Parcs i Jardins i les seccions
sindicals que el composen,
CCOO, CGT, UGT i USOC, han
decidit convocar un Comitè
Permanent en les oficines de
Recursos Humans de l'I.M. de
Parcs i Jardins en el carrer
Tarragona nº 141.
L'ocupació d'aquestes oficines
no és sinó l'inici d'una campa-
nya de mobilitzacions i denún-
cies davant les irregularitats, els
incompliments, les maniobres
coactives i fraudulentes i la
falta d'informació respecte a
la política de contractació de
l'empresa.
El Comitè d'Empresa denuncia
expressament la contractació
de tan sols 37 peons de l'Oferta
Pública de 90 aprovada al
març de 2007 i que des del
passat 15 de desembre ja ha
finalitzat.   Contra-Infos 10/2/09

ATENES/GRÈCIA.- Divendres passat
dia 6 els estudiants de l'okupada
Facultat de Belles Arts d'Atenes,
van abandonar aquesta per a
traslladar-se a l'edifici de l'Òpera
Nacional (Escena Lírica
Nacional). Després de la nova
okupació unes 300 persones van
protagonitzar una festa al carrer
espontania que va tallar diverses
artèries principals de la capital. A
una setmana de la seva entra-
da, els okupants omplien les lux-

oses sales amb desenes d'activi-
tats. La majoria estan rela-
cionades amb les arts
escéniques, com el teatre o el
circ. També abunden els tallers
de pintura, poesia, comunicació
alternativa o esports. En el comu-
nicat fet púbic pels estudiants
expliquen que "durant aquests
dies d'okupació a la Lírica, vam
viure l'acostament entre person-
es de l'art i de gent que prové
d'altres àmbits laborals. Durant
aquests dies d'okupació s'ha
intentat, a traves del teatre i
improvisacions artístiques, trobar
nous camins de comunicació i
expressió. Hem aconseguit mod-
ificar l'Òpera Nacional en un
espai viu i lliure trencant la seva
normalitat".  Contra-Infos 10/2/09

MADRID.- Del 9 al 20 de febrer
tindran lloc les vistes del judici a
l'Audiència Provincial de
Madrid (C/Santiago de
Compostel·la nº 96/98; Secció
3ª; 5ª Planta) a cinc policies,
dos d'ells comandaments, que
al novembre de l'any 2000,
sota les ordres del llavors dele-
gat del Govern Francisco
Javier Ansuátegui, van reprimir
brutalment a un grup de mani-
festants que realitzava una
asseguda pacífica en les
escales del Congrés dels
Diputats, desplegant una pan-
carta per a demanar l'abolició
del Deute Extern dels països
empobrits. La policia va reprim-
ir durament a les persones
assegudes enfront de la
Cambra baixa, amb resultat
de 59 persones lesionades, 14
d'elles greus i 45 lleus, a més de
7 detinguts. La inexplicable i
desproporcionada actuació

policial contra els manifestants
a força de cops, puntades,
insults i pilotes de goma a curta
distància, va ser àmpliament
difosa pels mitjans de comuni-
cació i fins qüestionada pel lla-
vors ministre d'Interior, Jaime
Major Oreja qui, en una com-
pareixença en el Congrés i
davant diverses preguntes par-
lamentàries, va reconèixer que
va existir un comportament
desmesurat per part de la poli-
cia. Vuit anys després, cinc
policies s'asseuran al banc dels
acusats per respondre les
acusacions de lesions i deten-
ció il·legal presentades per
més de 40 persones de tot
l'Estat, entre ells 15 catalans.
Més info:
www.rcade.org   
www.quideuaqui.org 
Xarxa ciutadana per l'Abolició

del deute Extern (XCADE)
+Contra-Infos 10/2/09

BARCELONA.- Divendres dia 6 al
matí, diversos estudiants es van
encadenar i despenjar de la
façana de la seu del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya a
Barcelona, mentre d'altres blo-
quejaven l'entrada d'aquest edifi-
ci, per denunciar la persecució
que pateix el moviment estudiantil
contrari a la mercantilització de
l'educació. Amb aquesta acció
segons el sindicat d'estudiants
SEPC: "es vol denunciar l'actitud
coactiva i de criminalització inicia-
da per les autoritats universitàries

vers les mobilitzacions en defensa
de la universitat pública i de qual-
itat, i la desvinculació del màxim
responsable d'aquest departa-
ment, Josep Huguet, davant el
conflicte obert a les universitats
catalanes." Els mossos van desal-
lotjar a les persones que realitza-
ven l'acció detenint a les dos que
es van penjar. Un dels activistes va
patir un tall a la ma per una radial
del mossos, els van traslladar a la
comissaria de les Corts i per la
tarda van quedar en llibertat
acusats dels delictes de danys i
desobediència.
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Dijous 12

Dimecres 11

Divendres 13

DIssabte 14

Diumenge 15

Dilluns 16

El tempEl temp ss

Dimarts 17

LL’agenda’agenda
DIJOUS 12 - 19.30 ESPAI OBERT - C/VIOLANT D’HONGRIA, 71 - SANTS

Inauguració exposició a l’Esp ai Obert
«10 anys de Contra-Infos»
DIVENDRES 13 -  20H A COTXERES DE SANTS - <M> PLAÇA DE SANTS

III Jornada de solidarit at internacional 
amb Euskal Herria
DEL 30 DE GENER AL 8 DE MARÇ - ACTIVITATS SETMANALS

Febrer Llibert ari a Sant s
DEL DIA 10 AL 22 DE FEBRER - UB / EDIFICI CENTRAL - PÇA UNIVERSITAT

Activit ats a la Tancada de la UB
Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert

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

Encadenament estudiantilEncadenament estudiantil Judici als policies agressorsJudici als policies agressors
de manifestde manifest antants del Deutes del Deute

Estudiants en lluita Deute extern

50 anys de condemna per 650 anys de condemna per 6
acusades per boicotacusades per boicot s a HLSs a HLS

Alliberament animal

Regne Unit.- El passat 21 de
gener es feia pública la con-
demna al total de 46 anys con-
tra 6 activistes de la campanya
contra l'empresa HLS pel seu
maltractament als animals. Tot i
que no són noves les dures
acusacions que des de fa anys
castiguen amb la finalitat de fre-
nar a activistes que lluiten en
defensa dels animals o pel medi
ambient d'una manera directa.
El que sí són més sofisticades les
maneres com la policia arriba a
les proves per a l'acusació i com

intenta desmantellar tot rastre
de suport públic-polític que
podria succeir-se. El 22 de gener
un servidor d'Indymedia (IMC) a
Manchester fou segrestat per la
policia de Kent. El motiu: pro-
cediment judicial a SHAC,
aprarició de dades molestes pel
jutge del cas, peticions d'auto-
ries, (que indymedia com a pub-
licació oberta no pot accedir) i
de rebot, trencament d'infra-
structures de xarxes informatives
alternatives britàniques.
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Okupen a Grècia l'edifici Okupen a Grècia l'edifici 
de l'Òpera Nacionalde l'Òpera Nacional

La revolta grega

Parcs i Jardins

Inici de nova campInici de nova camp anya deanya de
denúncia a Parcs i Jardinsdenúncia a Parcs i Jardins


