
BRIANS II/SANT ESTEVE SESROVIRES.-
Amadeu Casellas va aban-
donar aquest dilluns dia 18 la
vaga de fam que portava a
terme, per segona vegada
gairebé consecutiva, des del
passat 20 d'abril. Va deixar la
vaga per raons personals i no
pas perque s'hagin complert
alguns dels objectius fixats,
però es que els esdeveniments
de les últimes setmanes amb
ordres rebudes pels carcellers
de marginar, aillar i reprimir a
l'Amadeu l'han fet cambiar
d'estrategia. A continuació us
transcribim el comunicat que
ell mateix a fet públic:"Des
dels murs de la ignomínia que
s'aixequen sobre aquest lloc
Amadeu Casellas vol fer
públic amb el suport de tota
la CNT-AIT que oficialment des
del dilluns 18 de maig hem
decidit abandonar voluntària-
ment la vaga de fam en la
qual duia 26 dies a l'haver
considerat que en aquests
moments és preferible que la

lluita se segueixi duent enda-
vant sense que quedi condi-
cionat l'estat de la meva salut.
Ara la meva salut és íntegra
però les intencions dels
poderosos són les de fer la
vímet tant física com psi-
cològicament aïllant-me no
només de l'exterior sinó fins i
tot dintre de la pròpia presó.
Per tant, hem considerat que
el millor és parar en aquest
moment la vaga de fam i
sumar forces en aquesta lluita
per la llibertat i la dignitat
humana. Gràcies a tots i totes
per la solidaritat i us animo a
continuar amb la lluita per la
llibertat de tots i totes les pre-
ses i la demolició de totes les
presons. Amadeu Casellas
Ramón juntament amb repre-
sentants de CNT-AITSant
Esteve Sesrovires a 18 de
Mayo de 2009".
Més info:
llibertatamadeu.blogspot.com/

La Haine + 
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ESPLUGUES DEL LLOBREGAT/BAIX

LLOBREGAT.- Aquest dimarts 19 a
les 11.30h, les dues persones
que van encadenar-se a un
bidó de ciment el 30 d'abril a les
portes de la presó La model de
Barcelona en protesta per l'em-
presonament del veí
d'Esplugues insubmís a les
penes-multa tenien una cita
amb el jutjat d'instrucció
número 16 de Barcelona. Els jut-
javen per una falta de resistèn-
cia i desobediència per la qual
el ministeri fiscal ha demanat
una condemna de pena-multa
de 15 dies a 3 euros que el jutjat
ha acceptat en la seva totali-
tat. Al judici han participat els
caps de l'operatiu policial i la
sentència és la típica en aque-
sts casos. La jutgessa no s'ha
cregut que els encausats els hi
fos impossible deslliurar-se per
ells mateixos dels cadenats que
portaven i ha considerat
demostrada la desobediència
pel fet que hi existia la voluntat
de quedar-s'hi allà.

Costos repressius
La campanya contra l'empres-
onament del veí d'Esplugues ha
augmentat les denuncies i els
judicis contra persones vincu-
lades a la lluita contra el pla

Caufec. Recordem que el des-
obedient al pla Caufec empres-
onat va haver de sortir de la
presó per a declarar a Esplugues
per onze delictes diferents rela-
cionats amb accions de denún-
cia del mateix empresonament.
En aquell cas, van aprofitar que
estava tancat per fer una
citació irregular. Tres persones
més van ser denunciades per
desobediència, desordres
públics i un delicte contra la
seguretat del trànsit per l'acció
del 23 de març al pont de la B-
23 i dues també han estat acu-
sades dels mateixos delictes per
la mateixa acció al pont del dia
30 d'abril. També sis persones
estan imputades en un atestat
per l'ocupació de l'ajuntament
d'Esplugues del 18 de març on
apareixen els delictes de mani-
festació il·legal, desordres
públics, atempta a l'autoritat,
danys, lesions, injúries o calúm-
nies. Les persones que es van
penjar de les 3 torres durant
aquest empresonament també
estan acusades de desobedièn-
cia. Aturem el pla caufec,
encara no s'ha fet!
Més info: 
www.noalplacaufec.net

No al Pla Caufec 
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Setmana del 20 al 26 de maig del 2009Setmana del 20 al 26 de maig del 2009

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

Des de finals del 2008, els agent s uniformat s dels mossos han de dur el número d’identificació professional a la vist a dels ciut adans.
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Capçalera de la manifest ació del dijous 14 a la plaça Universit at.

VA INICIAR L’ACCIÓ EL PASSAT 20 D’ABRIL

Amadeu Casellas Amadeu Casellas 
abandona la vaga de famabandona la vaga de fam

La vaga de fam d’Amadeu Casellas

LLIURAMENT DE FIRMES PEL SEU ALLIBERAMENT IMMEDIAT

5.000 persones i 150 entit5.000 persones i 150 entit atatss
denuncien el cas de l’Enricdenuncien el cas de l’Enric

BARCELONA.- Dilluns 18, el Grup
de Suport a l'Enric Duran,
empresonat ara fa ja dos
mesos, va lliurar un escrit als jut-
jats per exigir la llibertat de l'ac-
tivista amb el suport de 4.890
persones i 150 entitats d'àmbits
diversos. El text denuncia el
procés i afegeix elements
(oferta de feina, suport
social...) que motiven la seva
llibertat immediata. Cal dir que
en breu, els jutges de
l'Audiència Provincial han de
decidir si mantenen la mesura
de presó preventiva imposada
a l'activista.
Per altra banda, dijous 14, tot i
la pluja, 300 persones es van
manifestar al centre de la ciu-

tat en la campanya per
denunciar la repressió a l'acció
duta a terme per Duran el
setembre passat. Durant el
recorregut, a l'alçada de la
Borsa de Barcelona, algunes
manifestants van cremar bitl-
lets falsos en una acció contra
la lògica capitalista. 
La marxa va ser custodiada en
tot moment per un ampli dis-
positiu dels mossos d'esquadra,
que va continuar un cop
desconvocat l'acte i va
acabar amb la identificació
de dues persones passada
llarga estona. 
Més informació: 
www.podem.cat
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PER L’ENCADENAMENT A LES PORTES DE LA MODEL EL 30 D’ABRIL

Judici ràpid contra la Judici ràpid contra la 
solidaritsolidarit at activa al Caufecat activa al Caufec

ZITZANIA@SINDOMINIO.NET - 93.530.68.76 (DIMARTS)

Ajut s econòmics al 
butlletí Contra-Infos

Llibertat Enric Duran



EN DENÚNCIA A LA REMODELACIÓ MILIONÀRIA DE LES PISTES 2 DIES

DOS DIES DESPRÉS DE L’ACCIÓ L’AJUNTAMENT TRENCA EL CONVENI

Atletes contra les màquinesAtletes contra les màquines
a Santa Santa Colomaa Coloma

SANTA COLOMA DE GRAMANET/
BARCELONÈS.- Aquest cap de
setmana els atletes de la UCA
(Unió Colomenca d'Atle-
tisme) es van encadenar sim-
bólicament a les pistes on
entrenen per demostrar que
estan disposats a resistir i
impedir l'entrada de les
màquines que faran la
remodelació milionària de les
pistes Antoni Amorós. La UCA
considera una despesa inútil
aquesta remodelació de 3,5
milions d'euros i reclamen
unes pistes reglamentàries de
400 metres que es podrien fer
per la meitat del preu previst. 

L’ajuntament trenca el con-
veni amb la UCA
Aquest passat dilluns mentre
alguns membres dels atletes
estaven en una reunió amb
l’alcalde, tres policies van
portar l’avís a les pistes

d’atletisme. L’avís esmenta el
trencament del conveni amb
la UCA, amb un termini de 10
dies hàbils per treure tot el
material. És a dir, que el dia 2
entraran les màquines.
Dimarts al matí, algunes per-
sones es van apropar un altre
cop. Van aparèixer vàries
dotacions de la policia
municipal i de secretes. En
total es van comptabilitzar 17
policies per a les com a molt
8 persones que estaven allà.
Van aparèixer dos membres
de la constructora i van
entrar un camió amb tanques
i altres materials. Aquest
material i tanques s’han ubi-
cat al final de les pistes ja que
han de respectar l’activitat
normal de les pistes. 
Més info: 
www.gentdegramenet.org

gentdegramenet 
+ Contra-Infos 19/5/09

Veïnat contra l’especulació

CORNELLÀ/BAIX LLOBREGAT.- Ara fa
uns dos mesos que diversos
col·lectius i individus de Cornellà
del Llobregat ens hem trobat
per crear l’Assemblea Social de
Cornellà. Avui en dia vivim en un
sistema on el que mana son els
beneficis econòmics. Aquests
beneficis es guanyen a costa de
la gent del carrer, ja sigui en sous
irrisoris en treballs precaris,
lloguers desorbitats (per no par-
lar dels pisos de compra) o en la
pujada de preus dels consumi-
bles habituals.
Però com  sabem tot això no ens
ve de nou, ja portem molts anys
en crisi. Els polítics ens mostren la
crisi actual com una plaga que
ens ataca inevitablement i ens
escupen discursos on ens diuen
que el sistema actual es l’idoni,
però que s’han d’afegir petits
esparadraps. Nosaltres sabem

que el sistema en el que vivim on
desde ben petites ens ensenyen
a competir i trepitjar el del costat
sempre que poguem, una vida
justa no és possible i per això no
ens resignem i tirem endavant
iniciatives pel canvi.  L’objectiu
de l’Assamblea és difondre i fer
visibles les problemàtiques en les
ens trobem a diari. Per això hem
organitzat el proper dissabte 23
de maig a la Plaça Europa de
Cornellà un acte públic contra
la crisi capitalista. Hi participaran
Juan Manuel Sánchez Gordillo,
alcalde de Marinaleda; Just
Casas, professor de Història de la
UAB; i veins de Cornellà que tre-
ballen amb diversos col·lectius
d’immigrants i antiespeculatius.
Al final de l’acte hi haurà actua-
cions musicals de rumba
Amaziga.         Assemblea Social 

de Cornellà 19/5/09

PRIMER ACTE PÚBLIC EL PROPER DISSABTE 23 

Es crea l’Assemblea Es crea l’Assemblea 
Social de CornellàSocial de Cornellà

Atletes encadenat s a les pistes d’atletisme de Sant a Coloma.

La crisi que la paguin els rics

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REAFIRMA LA PENA IMPOSADA

Ratificada la condemna a unRatificada la condemna a un
ex-alcalde per delicte ecològicex-alcalde per delicte ecològic

En defensa dels espais naturals

GANDIA.- El Tribunal Constitu-
cional ha ratificat la condem-
na a un any de presó i deu
anys d’inhabilitació per a
exercir càrrecs i feines públics
imposada en una sentència
del Suprem de l’any 2003 a
l’ex alcalde d’Unió Valen-
ciana a Xeresa, Cipriá Fluixá,
per un delicte de prevari-
cació mediambiental en
concurs ideal amb un delicte
contra el medi ambient.
Fluixà era en aquella època
(entre 1995 i 1998) alcalde del

partit de la dreta anticata-
lanista Unió Valenciana (UV).
Hèctor Villalba, aleshores
president d’UV i de les Corts
valencianes, mostrà el seu
recolzament a l’alcalde con-
demnat, al igual que
l’aleshores conseller de medi
ambient José Manuel
Castellá, membre del Consell
Nacional d’UV. L’any 2003
Fluixà es presentà en les llistes
del Partit Popular.

Nodo50
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VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.- El pas-
sat dissabte 16 de maig, es va por-
tar a terme l'acte final del Tomb
Solidari organitzat per la
Coordinadora Antirepressiva del
Garraf amb l'objectiu de difondre
la situació d'en Karim de Vilanova
condemnat a 50 dies de presó
per negar-se a pagar una multa
de 400 euros, acusat d'agredir un
antiavalot dels Mossos d'Esquadra
durant la primera manifestació
contra la crisi financera i capital-
ista a la ciutat de Barcelona, el
passat mes de novembre.
Recordem que el Tomb Solidari es
va iniciar a Cardedeu i durant
aquests mesos ha anat voltant
per diferents barris i pobles del
país. Passades les 19.30 del vespre
de dissabte, començava la man-

ifestació des de la plaça de la vila
de Vilanova i la Geltrú, amb el
lema, A PRESÓ ? per dir-ho ben
clar, Capitalisme és Crisi Karim
Absolució. Més d'un centenar de
persones es van manifestar pel
centre de la ciutat acabant al
Parc de Ribes Roges on va final-
itzar la manifestació, amb parla-
ments de l'Assemblea dels Drets
Socials del Garraf, membre del
comité de la Fàbrica Mahle de la
CGT, portaveu d'Alerta Solidària, i
en Karim com a Coordinadora
Antirepressiva del Garraf. Tot
seguit va haver-hi un sopar popu-
lar on més de 80 persones hi van
assistir i tot va acabar amb un
concert antirepressiu.

Coordinadora Antirepressiva del
Garraf + Contra-Infos 19/5/09

«COMBATRE LA CRISI COMPORTA REPRESSIÓ, KARIM ABSOLUCIÓ »

Acte final del TActe final del T omb Solidari omb Solidari 

Repressió als moviments socials

Col·lectius i contrainformació

S’inicien les jornades sobreS’inicien les jornades sobre
control social al Casc control social al Casc AnticAntic

LA RIBERA/BARCELONA.- Aquesta
setmana s'inicien les jornades
sobre control social que ha pro-
gramat l'Ateneu Llibertari del
Casc Antic per aquest mes de
maig i juny. Del 21 de maig al 12
de juny, s'aniran succeint difer-
ents xerrades, debats i passis de
documentals al voltant de la
societat del control. Des del
mateix Ateneu escriuen:
"Com a indivídues actives ens
veiem amb la necessitat de
plantejar-nos una, d'entre tantes,
forma de dominació, por i repres-
sió que té l'Estat i les seves ramifi-
cacions: el control. El control no
és quelcom directe (per a la
majoria), és subtil, quotidià, invisi-
ble, de mil i una formes, en mil i un
àmbits de la nostra quotidianei-

tat. El control és alhora un nego-
ci, u holding d'empreses que tre-
ballen per a aquells poders fàc-
tics, o no, que ens dominen
habitualment. El consens social
demana més "seguretat" i sota les
consignes bèliques "llibertat
duradera" i "justícia infinita" totes
anem a una: fitxers ,comptes cor-
rents, nòmines, ordinadors, telefo-
nia, correu electrònic o postal,
registres, detencions, escoltes, lleis
d'excepció, empresonaments,
sumaris, deportacions,... són les
eines de control i coacció que es
necessiten per a mantenir aque-
st consens de la por i la submissió
(...)". Més informació: cascanti-
cllibertari.org.

Ateneu Llibertari Casc Antic +
Contra-Infos 19/5/09



MÓSTOLES.- Diumenge passat
dia 17, persones solidàries van
realitzar una acció de repulsa
directa i no violenta al Parc
Liana de Mostoles, en el qual
es ve desenvolupant una fira
d'empreses des de fa uns dies.
Els bombers de la ciutat tenien
una "atracció" en aquesta fira,
consistent en deixar pujar-se a
la gent en grups a una cistella

elevadora de les que unes
vegades s'usen per a accedir
a les terrasses d'edificis en
incendis, salvar vides i altres i
altres vegades les usen per a
accedir a teulades de cases
del casc antic i esfondrar-los
amb els seus habitants a dintre
i sense avisar, com van fer diu-
menge passat dia 3 de maig
amb l'habitatge okupat "La

Favela", enderrocant la teula-
da a cop de destral i sense
avisar a la gent que es troba-
va en el seu interior i com van
fer també en una casa en la
qual ara hi ha un solar.
L'enderrocament de la favela
no quedarà impune com va
passar amb l'altra casa. 

CSOA LA CASIKA

+CONTRA-INFOS 19/5/09.

Dijous 21

Dimecres 20

Divendres 22

DIssabte 23

Diumenge 24

Dilluns 25

El tempEl temp ss

Dimarts 26

Nota informativa 
des Contra-Infos

Des de fa diverses setmanes a
l’Espai Obert queden moltes
còpies dels butlletins Contra-
Infos i de l’Info-Usurpa.  Des
d’ambdues redaccions us
animem a buscar llocs visibles
on penjar-los com centres
socials, bars, universitats, insti-
tuts, locals per tal mantenir la
tasca, la difusió i utilitat dels
setmanaris .

LL’agenda’agenda
DEL 21 DE MAIG AL 12 DE JUNY -  C/FONOLLAR, 15 - <M> URQUINAONA
HTTP://WWW.CASCANTICLLIBERTARI.ORG

Jornades sobre control social

DEL 22 AL 24 DE MAIG - TOT EL DIA - ATENEU MAIG 37, RDA
GENERAL MITRE, 238 - <M> LESSEPS

8a Convenció de T atuatge en benefici 
dels i les preses «T attooCircus»

DISSABTE 23 DE MAIG - A PARTIR 18H PÇA EUROPA - CORNELLÀ

Acte públic i present ació de
l’Assemblea Social Cornellà

DIUMENGE 24 DE MAIG - 11H PLAÇA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT

Manifest ació en defensa de Cal T rabal

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

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

Okupació i centres socials

LLEIDA.- Més de set-centes per-
sones, segons els organ-
itzadors, ens van aplegar
aquest cap de setmana al
centre de Lleida per manifes-
tar-se contra la transformació
de l'edifici del Roser en un
parador. La marxa es va iniciar
a la plaça de les comèdies al
costat de l'IEI, acompanyada
de gegants, bastoners,
grallers, timbalers, trabucaires i
capgrossos. Un gran nombre
de persones es van concen-
trar en aquest espai d'on va
sortir la manifestació que va
recórrer Blondel i l'Eix
Comercial fins arribar al carrer
Cavallers on hi ha l'edifici del
Roser. La Plataforma Salvem el
Roser, va demanar que es faci
una consulta popular per

decidir el futur de l'edifici
històric del Roser, perquè con-
sideren que bona part de la
ciutadania està en contra del
parador. Aquesta petició està
avalada per més de dues mil
cinc-centes signatures que es
van recollir durant la marxa.
La Plataforma considera que
l'actual projecte afavorirà l'e-
speculació urbanística al cen-
tre històric en lloc d'aplicar
mesures socials tal com recla-
men ells. La reconversió del
Roser en un parador es va
conèixer ara fa cinc anys i des
de llavors s'ha reivindicat l'ús
acadèmic d'aquest espai tal
com ha tingut durant els dar-
rers 150 anys.

Salvem el Roser 
+ Contra-Infos 19/5/09

Marxa contra la reconversió deMarxa contra la reconversió de
l’edifici del Roser en Paradorl’edifici del Roser en Parador

Parlament al final de la manifest ació on van p articip ar 700 persones.

C/ FONOLLAR ,10 - <M> JAUME I.
DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS D’11 A 13H I DE 18H A 21H

Nova Oficina d’Okup ació 
a Barcelona

LES PERSONES PARTICIPANTS DENUNCIEN EL PAPER DELS BOMBERS EN ELS DESALLOTJAMENTS

Acció a Móstoles en denúncia als Acció a Móstoles en denúncia als 
desallotjamentdesallotjament s d’habits d’habit atges okupatges okup atatss CIBERESPAI.- La pàgina web

contrainformativa Kaos-
enlared va ser atacada el 16
de maig a la tarda amb una
acció de boicot informàtic
que va consistir en eliminar i
manipular notícies que
s'havien realitzat durant el 15 i
el mateix dissabte 16 de
maig. 
Un cop detingut l'atac, no es
van poder penjar ni notícies
ni realitzar comentaris. 
A dimarts 19, el col·lectiu con-
tinua treballant per tal de
tenir-la enllestida del tot breu-
ment tot i que ja està en fun-
cionament amb gairebé
totes les opcions recuper-
ades.

Diverses agressions
El portal no és el primer atac
que rep. L’1 de juliol del 2008,
per exemple, va patir el
primer atac que va acon-
seguir bloquejar la pàgina del
tot fins la seva posterior
restauració. 
Més info: www.kaosenlared.net
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AtAtac ac 
internàutic ainternàutic a
kaosenlaredkaosenlared


