
AQUILA/ITALIA.- El passat diven-
dres 10 de juliol va tenir lloc a
la població d'Aquila, recen-
ment afectada per un terra-
trèmol, la manifestació en
contra la cimera del G-8 que
es celebrava curiosament en
aquesta població. La mani-
festació, que va aplegar a
unes 3000 persones que
havien aconseguit passar els
constants controls policials i
militars instal.lats per accedir a
Aquila, va sortir de Paganica
a uns 7 km d'Aquila i on va ser
instal.lat un campament per
als damnificats, per després
creuar el centre de la ciutat,
sempre lluny de la zona on es
va celebrar la cimera del G-8.
Per altra banda durant tota la
setmana es van realitzar

moltes i diverses accions de
protesta per tota Italia, es van
fer ocupacions de rectorats
estudiantils, d'edificis en desús,
es van bloquejar bancs així
com la càrrega d'un buc al
port de Venecia. També va
haver-hi més càrregues poli-
cials i més detencions amb les
corresponents concentracions
davant de les comissaries i jut-
jats de Roma, Napoli, Torino.
Finalment divendres 10 de juli-
ol van quedar en llibertat,
amb càrrecs, tots els detinguts
excepte els primers detinguts
el dia 19 a Torino, abans de
que comencès la cimera, que
a dia d'avuí encara resten a la
presó. Per més info sobre els
detinguts: www.uniriot.org
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Acabem amb el G-8

BARCELONA.- Aquest matí 14 de
juliol ha quedat vist per sentèn-
cia el cas del Kubotan.
L'Alfonso, un jove d'Hospitalet
s'enfronta a tres anys de presó
acusat de ser l'autor del cop de
puny que va trencar-li el nas a
un Mosso d'Esquadra durant el
transcurs de la manifestació en
defensa dels espais alliberats
que ha va haver l'any 2007. En
aquella manifestació, la policia
autonòmica va utilitzar els
«famosos» Kubotan, una mena
de punxó del tamany d'un
puny, i que és utilitzada en
algunes arts marcials. De fet,
arrel de les imatges difoses, en
les que es pot apreciar la util-
ització per part de la policia
d’aquestes armes, es va decre-
tar que eren armes que no con-
staben a la llista de material que
poden utilitzar els agents antidis-
turbis, i que estan prohibides.
Prop de 70 persones s'han man-
ifestat dels de Plaça de Sants
fins les portes de la nova Ciutat
Judicial,  on s'han concentrat a
la espera de que finalitzés el
judici. Cap a quarts de dues, el
jutge, que ha denegat totes les
al·legacions de la defensa i no
ha permés declarar dues de les
testimonis, ha deixat el cas vist
per sentència, que podria fer-se
pública a finals de mes.
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SIS DETINGUTS EN DUES CÀRREGUES CONTRA ELS SOLIDARIS

L'Audiència Nacional L'Audiència Nacional 
jutja la Núria Pòrtulasjutja la Núria Pòrtulas

MADRID/ESTAT ESPANYOL.- El passat
dilluns 13 de juliol, va tenir lloc
el judici contra l'activista Núria
Pòrtulas a l'Audiència
Nacional. L'autocar amb el
que es van despaçar 54 del
solidaris des de Girona,
Barcelona i Lleida, va ser atu-
rat per la policia abans d'arrib-
ar a la capital de l'estat
espanyol i totes les persones
que hi viatjaven foren identifi-
cades. Cap a quatrs de deu
del matí, el prop d'un cente-
nar de persones s'havien
apropat fins a les portes del tri-
bunal varen començar una
concentració on es van cridar
consignes a favor de l'absolu-
ció de la Núria i contra la llei
antiterrorista i l'Audiencia
Nacional. Prop de quarts de
dotze la policia nacional va
carregar dues vegades con-
tra la concentració, amb el
resultat de varies persones
ferides i sis companys
detingudes. Mentrestant el
judici continuava fins a les
14h, i la fiscalia va mantenir la
seva acusació de col·labo-
ració amb banda armada, i
demana 5 anys de presó. Tot i
aixó, en el transcurs de la vista
oral la fiscalía s'ha basat en

presuncions, i la defensa ha
demanat la absolució. 
De fet, l'advocat de la defen-
sa, Benet Salellas, ha insistit en
el fet que cap dels pre-
sumptes membres del grup
terrorista italià ha estat con-
demnat per a pertinença en
banda armada i que la única
persona processada, Juan
Sorroche, ha estat absolta
pels tribunals italiants. Extrem
que desmunta l'existència de
cap grup terrorista. La Fiscalia
no ha pogut rebatre en cap
cas els arguments adduïts per
la defensa. Ara s'ha d'esperar
a que la Audiència dicti sen-
tència, que pot ser cap el
setembre. Els detinguts a la
concentració solidària ja han
declarat davant el jutge avui
14 de juliol i han sortit en lliber-
tat amb càrrecsta. Les acusa-
cions són de resistència,
atemptat i desobediència
pels quals es poden solicitar
penes de presó d'1 a 3 anys.
Els detinguts presenten contu-
sions fetes durant la càrrega i
la seva posterior detenció i
dos d'ells van necessitar ser
atesos pel samur. 
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BARCELONA.- Aquest passat
divendres 10 de juliol un grup de
persones es va concentrar
davant del consolat italià per
protestar contra l'enduriment
de la política inmigratòria del
govern de Berlusconi. El govern
italià facilita encara més l'expul-
sió d'extrangers i gairebé pre-
mia a les patrulles ciutadanes.
Divendres front el consolat
havia de passar el Tour per la
zona i es van viure escenes de
tensió amb els secretes. Al prin-
cipi, el grup de manifestants va
tallar el carrer Pau Claris sense
incidents i més tard, es van diri-
gir cap al pg. de gracia on
molta gent estava esperant el
Tour de França. Allí un grup de
secretes es va llançar a sobre
dels manifestants, insultant i
amenaçant, generant una
situació de forta tensió. Els
propis policies van haver d'atu-
rar a un secreta que tenia mass-
es ganes de que hi hagués vio-
lència o alguna detenció.
Alguns 'ciutadans' també van
increpar els manifestants per
posar en perill la seva dosi de
'pan i circo' que suposava el
pas del Tour. Finalment la con-
centració es va disolre sense
accidents greus.
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ATENES/GRECIA.- Front les dar-
reres mesures contra els inmi-
grants, el passat 7 de juliol es
van manifestar 3000 anar-
quistes, autónoms i inmigrants
pels carrers d'Atenes; feixistes
camuflats sota el nom de
'comités ciutadans' i amb con-
nivencia de la policia estan
fent patrulles atacant a joves
musulmans sobretot. La mani-
festació antiautoritària va ser
atacada per grups de nazis
amb molotovs i pedres desde
les files policials (fotos a
lahaine.org) i després van
intervenir els antidisturbis ata-
cant la mani amb lacrimó-
gens cosa que va donar lloc a
enfrontaments. Dies més tard
un grup de feixistes dispar-
aven desde un cotxe a inmi-
grants d'una plaça del centre
d'Atenes. Per altra banda, el

dijous 9 un grup de 30 feixistes
intentaven atacar la histórica
casa okupada Vila Amalia
amb coctels molotov. L'atac
va ser frustrat gràcies a la pre-
visió de la gent d'aquesta
casa que porta 19 anys oku-
pada i que ja ha estat ataca-
da altres cops. Aquest darrer
atac es va donar una hora
després de que el ministre de
l'Interior (conegut per la seva
'participació' en l'época de la
dictadura) apareixés a una
concentració de 'comités ciu-
tadans' en una plaça propera
per xerrar amb els feixistes.
L'ofensiva estatal també s'està
dirigint contra Indymedia-
athens i indymedia-patras,
amb una campanya de crimi-
nalització que busca tancar-
les.
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RAVAL/BARCELONA.- Amb el nom
de CSO Barrilonia, «La casa
dels pobles rebels» obria les
seves portes el recent espai
okupat a la rambla del raval
num. 8. Van inaugurar l'espai
aquest passat dissabte 11
amb una jornada «per la
recuperació de l'espai
públic» a la rambla i a l'espai
okupat on es va convidar
veïns i  col.lectius en lluita de

Barcelona. Per altra banda,
al mateix raval fa dues set-
manes diferents col.lectius
del barri van okupar un solar
abandonat per a fer un hort
comunitari. El solar es troba al
carrer Reina Amalia i és on
havia existit el CSO Ruina
Amalia  fins el seu desallotja-
ment a l'octubre del 2007.
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PLA DE L'ESPITAU DE VIELHA/ALTA

RIBAGORÇA.- Aquest cap de
setmana es va celebrar la XIIª
Marxa Homenatge als
maquis, 6ª Ofensiva contra
l'oblit de la que aquest any
els actes es feien a la
Ribagorça i la vall d'Aran. El
divendres va començar amb
la presentació del llibre 'El
Senzill' a la Maranya de
Lleida. El dissabte 11 al polies-
portiu de Pont de Suert es va
fer una xerrada i es va pre-
sentar un llibre sobre els
maquis al Montsec i es va fer
un concert. Al dia següent,
cent persones sortien del refu-
gi del Pla de l'Espitau de
Vielha (a la boca sud del
tunel que porta a la Vall
d'Aran) en una ruta-home-
natge que els portaria amunt
cap a l'antic coll, pas obligat
cap a la Vall d'Aran quan no
hi havia tunel. En la ruta

comentada es va explicar
entre d'altres la fracasada
entrada del 1944 on 7 mil
maquis van creuar les fron-
teres arreu dels pirineus i es
van fer forts uns dies a la Vall
d'Aran reculant finalment
amb desenes de morts. La
marxa d'homenatge va
tornar a baixar al pla de
l'Espitau i les caminants sota
un fort sol es dirigien suant al
refugi a buscar alguna llauna
de cervesa (el que alguns
van anomenar «la marxa dels
paquis»). La Marxa
d'Homenatge es va tancar
amb un dinar al refugi St.
Nicolau. Els actes continuen
el proper 25 de juliol al
Berguedà, on es realitzarà
una nova marxa per les
Canals de St. Miquel.
+info: www.berguedalliber-
tari.org
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FRANÇA.- Els treballadors de New
Fabris, una empresa en liq-
uidació judicial a la ciutat de
Châtellerault, amenacen amb
fer volar l'empresa si no cobren
les indemnitzacions que els cor-
responenl. Reclamen als princi-
pals clients de l'empresa, PSA i
Renault, 30.000 euros d'indem-
nitzacions per a cadascun dels
336 empleats. Els treballadors
amenacen als grans gegants
de l'automòbil amb que, si no
paguen les indemnitzacions, no
recuperaran les peces en estoc
i les màquines, que encara
romanen a la fàbrica. Els trebal-

ladors de New Fabris mantenen
la fàbrica ocupada. Aquest no
és l'únic cas de mesura de pres-
sió per part dels treballadors ja
que, a la primavera, els trebal-
ladors en risc d'acomiadament
de mitja dotzena d'empreses
per tot el país van segrestar als
patrons de les seves respectives
empreses. Aquestes accions de
protesta han resultat efectives
perquè en la majoria dels casos
les empreses  han escoltat les
reivindicacions dels treballadors. 
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MONTREUIL/PARIS.- Fa uns dies,
un centre social okupat fou
desallotjat violentament per
part de la policia de
Montreuil, un suburbi de paris.
Un company va perdre un ull
a conseqüencia del tret d'un
policia durant una concen-
tració de solidaritat realitzat
el mateix dia del desallotja-
ment de la Clínica Okupada.
Aquest va ser realitzat per
més de dos cents policies que
varen pendre el barri des de
les 6 del matí, i varen colpejar
els activistes que resistien al
terrat per fer-los baixar d'allà.
Al vespre, mentre es feia un
sopar al carrer, una persona
es detinguda pels antidisturbis
y, davant la protesta dels
concentrat, s'inicia una brutal
càrrega policial que va
acabar amb cinc persones
ferides per impactes de bales
disparades pels policies, totes

elles a parts situades per
sobre de la cintura. A més a
més, hi va haber tres deten-
cions. En el comunicat que
varen fer per explicar els fets,
els companys desallotjats de
la Clínica afirmen « No estem
sorpresos per les violències
policials: seria oblidar el rotllo
que assumeix la policia. No hi
ha bona policia: una policia
de proximitat seguirà desal-
lotjant-nos dels llocs okupats,
arrestant als sense papers,
protegint les possessions dels
rics. No ens indignem, però
vam constatar que utilitzen
cada vegada més les seves
armes, provoquen un nombre
cada vegada més important
de ferits, amb tota impunitat.
Que al mínim principi de
rebel·lia utilitzen mesures
desproporcionades perquè
no es propagui»
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Recuperem la memòria

Radios lliures

BARCELONA.- Des del mes d'abril
de 2009, la cadena COPE, mit-
jançant la seva emissora Rock
and Gol, ha ocupat il·legal-
ment la nostra freqüència.
Rock and Gol té llicència per
a emetre per AM, però seguint
l'eslògan de la COPE «som lli-
ures», han decidit ampliar el
seu negoci il·legalment a
través del nostre dial
radiofònic. Resultat: han reduït
el nostre ràdio d'emissió
enormement i allí on encara
arribem, ho fem amb interfer-
ències. I això ara, perquè en
qualsevol moment els bisbes

podrien pujar la seva potèn-
cia i fer-nos callar del tot. La
via legal no ens empara. Però
tenim la força de tot un barri
darrere i la nostra causa és
justa. Duem 20 anys emetent
per i per al barri, deixant-nos la
pell sense rebre un duro a
canvi. Lluitant per un món més
just a través dels nostres
modestos mitjans. Ja vam
aconseguir defensar-nos de la
invasió de Radio Privilex fa 1
any. Ara podrem amb els bis-
bes. Radio Linea IV resisteix! 
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EL MARESME.- Unes 500 persones
van tallar, la setmana passa-
da, amb un acte lúdic-reivin-
dicatiu la N-II al seu pas per la
comarca barcelonina del
Maresme per a reclamar que
aquesta via es converteixi en
un camí urbà i que s'elimini el
peatge de la C-32 a la comar-
ca. El tall a la via, promogut
per la Plataforma "No N-II", va
començar davant de
l'Ajuntament de Vilassar de
Mar, on un grup de veïns van
començar la marxa fins a
Premià de Mar per a partici-
par en actes per a tots els
públics com inflables, música,
tallers o una donació de sang.
El portaveu de la Plataforma a
Vilassar de Mar, Antoni
Esteban, va denunciar que les
converses amb l'administració
per a obtenir la gratuïtat de

l'autopista i la conversió de la
N-II han acabat sense èxit i
que "ja no hi ha més treves".
Segons Esteban, l'última reunió
que van tenir amb el Secretari
de Mobilitat, Manel Nadal, va
ser al març del passat 2008.
"Se'ns ha acabat la pacièn-
cia". Hem d'anar a més, no
podem demanar com hem
fet fins a ara, hem d'exigir".
Cada vegada que la
Plataforma ha realitzat algun
acte que ha obligat a tancar
la N-II ha rebut una sanció
econòmica d'entorn 1.500
euros, encara que totes les
sancions han estat recor-
regudes i no s'han executat. A
pesar que la construcció de
l'autopista està "més que
amortitzada", segons la
Plataforma, continua sent de
pagament ja que l'any 1994 es
va ampliar la concessió a
ACESA fins al 2016 a canvi del
seu allargament cap al nord.
Posteriorment, al 1998 es va
tornar a ampliar la concessió
fins al 2021 per a compensar
la reducció dels peatges de
Martorell i Mollet del Vallès. 
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Aquest dissabte 11 hem cele-
brat el 2on Aplec del Cargol
amb una acció contra la MAT.
Un grup de gent opositora a
aquest projecte de Molt Alta
Tensió van treure un parell de
cargols de la torre 60 de la
MAT, allí mateix a peu de torre
van deixar signat un manifest
on asumien la seva acció i
que el tornarien a possat quan
" ... amb una deliberació
pública de les raons de la línia

que siguin clares i quan el
Tribunal Suprem dicti sentèn-
cies favorables a la MAT."
explica el col·lectiu a la seva
pàgina web. Ja es va fer el
mateix la setmana passada a
la torre 38, com ens informen
"sense gran esforç es poden
treure amb un parell de claus
fixes o angleses de 24mm o de
30mm." Els propers Aplecs del
Cargol s'autorganitzaran a
Taradell, Balenyà i Centelles.
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Nota informativa 
des de 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 redac-
cions us animem a buscar llocs visi-
bles on penjar-los com centres
socials, bars, universitats, instituts,
locals per tal mantenir la tasca, la

difusió i utilitat dels setmanaris .

LL’agenda’agenda
DIEL DIJOUS 16 AL DISSABTE 18  
7es festes alternatives del Raval

DIEL6 DEJULIOL AL 9 D’AGOST - CSOELS TIMBRES - VILADECANS

Universit at lliure d’estiu

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

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

"A"A la MAla MAT li faltT li falt a un Cargol!a un Cargol!

DIMARTS DE 18 A 21H I DIJOUS D’11 A 13H

C/ FONOLLAR ,10 - <M> JAUME I.

l’ Oficina d’Okup ació
a l’agost romandrà t ancada

No N-IINo a la MAT

ST. ANTONI/BCN.- Gent provinent
de les darreres lluites estudi-
antils contra el pla Bolonia va
okupar fa unes setmanes un
bloc abandonat al barri de
st.Antoni (carrer Casanova,17
cantonada Floridablanca)
per a fer un centre social que
té el nom de La Rimaia i en el
que ja han començat a tre-
ballar. Per a aquest juliol han

organitzat unes jornades per a
crear una Universitat Lluire, un
espai on el coneixement no
sigui privatiu ni enfocat al mer-
cantilisme o el futur laboral.
Obren el projecte a altres
col.lectius o persones intere-
sades. +info: http://barbari-
to09.blogspot.com
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SANT JUST D'ESVERN/BAIX LLOBREGAT.-
Després de gairebé una set-
mana ininterrompuda d'acam-
pada, els acomiadats en el
servei municipal de jardineria de
Sant Just van finalitzar l'acam-
pada el dimecres dia 8 després
de les pressions rebudes per la
Policia Local i la negativa de
l'Ajuntament a la mateixa.
Segons informa el Sindicat CNT,
els treballadors que acam-
paven van decidir abandonar
la protesta després de les reiter-
ades pressions de la Policia
Local i la negativa de
l'Ajuntament a permetre l'a-
campada, aquesta negativa
va provocar que la Policia Local
incrementés les habituals pres-
sions que podien consistir a
acudir durant la nit quan

dormien els treballadors a des-
pertar-los per a aixecar actes
policials, enfocar reiteradament
durant la nit amb focus de llum,
etc. “Esperavem un desallotja-
ment imminent en plena nit
quan estiguèssim del tot inde-
fensos” afegix Claudia M. Pla,
una de les persones acam-
pades, representant de CNT a
l'empresa i acomiadada per
repressió sindical. A pesar d'això,
els treballadors anuncien que
estan estudiant noves formes de
pressió a l'Ajuntament i a l'em-
presa ACSA, concessionària del
servei de jardineria municipal,
per a aconseguir la readmissió
de la treballadora Claudia M.
Pla. 
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Lluites laborals

A la MAT li falt a un cargol!!


