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En el transcurs del 2007, segons portals informatius pro-presos, 57 persones han mort sota custòdia policial o en el transcurs d’operacions policials a l’Estat espanyol. La darrera, el  19 de setembre a Barcelona.

CONTRA-INFOS

REPRESSIÓ ALS MOVIMENTS SOCIALSDECREIXEMENT

Jornada i marxa de 200 ciclistes pel decreixement 
L’Ajuntament intenta impedir la Jornada dins el  «Dia sense cotxes»

BARCELONA .- El passat dissabte 22, enmarca-
da en el dia mundial sense cotxes,  es va fer
al Pg. de l’Arc de Triomf de Barcelona una
jornada pel decreixement convocada per
l’Entesa pel  Decreixement i el ‘Pedalin’.
L’objectiu de la jornada era denunciar la
farsa de l’administració que se suma e
intenta acaparar el ‘Dia sense cotxes’ men -
tres manté unes polítiques totalment
insostenibles pel que fa a transport i ener-
gia  (AVE, cuart cinturó, MAT ,ampliació
port i aeroport,...). L’enfoc del decreixe -
ment reivindica que a part de canvis radi -
cals de les polítiques de l’Administració, és

necessari canvis en el consum i en els nos-
tres modes de vida. L’Ajuntament va inten-
tar impedir l’acte no donant-li permís a
última hora i es va arribar a amenaçar als
organitzadors en que intervindria la policia
si es realitzava. Finalment es va decidir
mantenir la convocatoria i es va realitzar
tranquilament amb la guardia urbana dei-
xant-se veure poc. Durant el dia es van rea-
litzar tallers i xerrades a l’Arc de Triomf i a
la tarda es van aplegar unes 200 bicis i algu-
nes persones a peu que van relitzar una
marxa tallant el tráfic els principals carrers
del centre. La ‘masa crítica’ va acabar 2

hores més tard a Diagonal-Pg. de Gracia
amb un comunicat després dels típics ‘rifi-
rafes’  amb conductors impacients, uns
guardies urbanos cansats després de seguir
casi tota la marxa a peu i amb l’aparició de
tres furgones de mossos que van marxar en
veure que ja els ciclistes plegaven de ´’liar-
la’ pels carrers del centre. Durant la marxa
ciclista, a part de cridar contra el domini de
l’automóbil, també es va cridar contra la
normativa cívica.
Més info: www.decreixement..net i
www.pedalin.org

Contra-Infos 26/09/07

EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

L’Ajuntament de Barcelona vol fer passar la 
Molt Alta Tensió per la serra de Collserola

SERRA D E COLLSEROLA.- La segona tinent d’al -
calde de l’ajuntament de Barcelona, Imma
Mayol (IC), s’ha oblidat d’una de les bases
de la sostenibilitat ambiental. En comptes
d’exigir un canvi radical del model de con-
sum energètic és capaç d’afirmar que “el
soterrament de les línies elèctriques de
Collserola tindria un impacte mediambien -
tal esplèndid”. S’està referint a la demanda
del consistori barceloní al Ministeri
d’Indústria (Sr.Clos) de que soterrin totes
les línies de molt alta tensió (MAT) que vul -
guin fer arribar a la ciutat. L’objectiu de
Mayol és eliminar els circuits elèctrics aeris
a tota la ciutat, inclosos els que travessen la
serra de Collserola. També proposa l’arriba-
da d’aquesta xarxa de 400 kV fins a Sant
Just Desvern (Baix Llobregat) des de Santa
Coloma de Gramenet per la Ronda de Dalt.
Aquestes propostes, a part de tenir a veure

amb els cops de colze pre-electorals, tenen
relació directa amb l’apagada elèctrica que
va paralitzar durant uns dies de juliol part
de Barcelona i del Baix Llobregat. Però s’ha
advertir que “les línies subterrànies presen-
ten riscos en fer-se obres -especialment en
l’entorn rural-, menys qualitat de servei -es
triga molt més en trobar i reparar avaries-,
més impacte ambiental -constitueixen una
barrera per a les aigües de drenatge i per al
pas d’animals subterranis, ja que requereix-
en molt més material i un volum d’ex-
cavació important- i un camp magnètic
considerable just a sobre de la línia”. La
Plataforma Cìvica per a la Defensa de

Collserola (PCDC), en un comunicat públic,
va rebutjar amb rotunditat aquesta propos -
ta i va constatar que el que s’hauria de fer
és declarar Collserola d’una vegada com a
Parc Natural. De fet el mateix Consorci de
Collserola diu que ells promouen aquesta
proposta que porta prop de dos anys sense
avançar. La PCPC va alertar de que s’està
pospossant massa la promesa de
declaració de Parc Natural i de que els
motius possiblement siguin per continuar
instal·lant noves infraestructures, urban -
itzacions, vials... com el Pla Caufec. Més
info: www.collserola.org

La Directa + Contra-Infos 25/9/07

DISSABTE 29 DE SETEMBRE - 17H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

La repressió no ens tallarà les ales II

APRETADA CONTRA LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES ALTERNATIVES

L’Ajuntament de Barcelona aprova una proposta
del PP per impedir festes alternatives

BARCELONA.- Després de la pressió del partit
popular per prohibir el concert del grup
basc Betagarri a la Rambla del Raval; el con -
sistori de Jordi Hereu va aprovar el dijous
20 de setembre, una iniciativa del PP per
impedir que en les diferents festes majors,
es cedeixin espais públics a festes alterna-

tives. La moció presentada a la comissió de
seguretat i mobilitat, va tirar endavant amb
els vots del PP i Convergència i Unió i el
rebuig d’Esquerra Republicana. Els grups de
l’equip de govern, PSC i ICV-EUiA van
abstenir-se. No obstant, l’aplicació de la
moció serà complicada ja que les festes

alternatives no tenen entitat jurídica
pròpia.
Segons el regidor del Partit Popular Villagrasa
«aquestes festes alternatives han d’impedir-
se ja que distorsionen la imatge de les festes
i atrauen el pitjor de cada casa (...)». 

Contra-Infos 25/9/07

Noves imputacions dels mossos d’esquadra i de
Grande-Marlaska per «injúries a la corona»

2.500 adhesions individuals i 200 col·lectives del «Jo també sóc antimonàrquica»
BARCELONA.- El jutge Fernando Grande-
Marlaska de l’Audiència Nacional ha tornat
a demanar als mossos d’esquadra i a la poli-
cia nacional que identifiquin a les persones
que durant el darrer cap de setmana, van
cremar de nou fotos del rei. En aquest cas,
el mateix jutge obra una investigació per la
crema de les imatges tant a la concentració
a Molins de Rei com a la de Girona cele-
brada a la plaça del Vi el darrer dissabte. El
delicte imputat és el mateix pel qual va
declarar el jove de Banyoles Jaume Roure la
setmana passada a Madrid; és a dir,
«injúries a la corona». Per altra banda, el
suport a la campanya «Jo també sóc anti-
monàrquica» i el rebuig a les imputacions
judicials creix, i ja hi ha convocades divers-
es concentracions, entre elles, la del prop-
er dijous a Vilafranca del Penedès. De
moment, la campanya ha aconseguit 2.500
adhesions individuals i més de 250 col·lec-
tives i ja s’han celebrat concentracions a
Caldes de Montbui, Reus, Ripoll, Sabadell,
Tarragona, València i Vic, al marge de

Girona i Molins de Rei. També cal destacar
un desplegable de dues pàgines del setma -
nari La Directa en què apareixien tots els
membres de la família «real» amb una
flama al cap.

Retenció i imputacions a Figueres per part
dels mossos d’esquadra
Les assemblees de Maulets i La Volta han
manifestat que el passat dissabte 22, dos
militants van ser retinguts per la policia
municipal quan es dirigien als seus domi -
cilis i posteriorment traslladats a les
dependències dels mossos d’esquadra. Els
mossos, després d’aquesta citació il·legal,
van obrir diligències contra els dos joves
per un suposat delicte «d’injúries a la coro-
na». Tot plegat, uns dies després que
apareguessin pintades a la ciutat en soli-
daritat amb el jove imputat de Banyoles.

La política d’en Saura
Segons la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) de Girona, els mossos d’esquadra van
enregistrar des de l’Ajuntament, la concen-
tració antimonàrquica del passat 22 de
setembre a la mateixa plaça del Vi. A partir
d’aquí, el consistori socialista hauria per-
mès que s’enregistrés a les persones que
assistien a la concentració per tal de facili-
tar les imatges als mossos d’esquadra. De
moment, la política de la Conselleria
d’Interior governada per ICV-EUiA s’ha
basat en facilitar la tasca de l’Audiència
Nacional  i fins i tot a imputar directament
als suposats responsables de la crema de
fotografies del rei borbó.
Mira també:
http://noalrei.elsud.org/
http://www.alertasolidaria.org/

Alerta Solidària + Contra-Infos 25/9/07

DIJOUS 27 DE SETEMBRE - 20H PLAÇA DE LA VILA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

«Jo també sóc antimonàrquica»



Arriben definitivament les temperatures de tardor. Entre dimecres i dijous els termòmetres baixaran uns 10
graus arreu de Catalunya. Les primeres nevades podran caure sobre els 1.300 metres a la Vall d’Aran i a
Andorra i els vents del nord i nord-est faran que sigui imprescindible dur jersei o jaqueta.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 Dissabte 29 Diumenge 30 Dilluns 1 Dimarts 2

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»
DE 16H A 20H A RUÏNA AMÀLIA -  C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

A PARTIR D’ARA I QUALSEVOL DIA . - CASES BARATES DE BON PASTOR

Alerta al desallotjament de veïnat

DIJOUS 27 DE SETEMBRE - 12H JUTJAT CIVIL DE VIA LAIENTANA <M> JAUME I

Judici civil contra La Muerte

Nou desallotjament il·legal amb
detinguts a Cerdanyola

Els mossos amenacen declarar «manifestació il·legal» 
la concentració pels detinguts

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

CERDANYOLA/VALLÉS OCCIDENTAl.- Els darrers
dies es va okupar un inmoble abandonat a
Cerdanyola. Els mossos van tornar a saltar-se
les seves lleis i van desallotjar sense ordre
judicial; un altre cop no es van limitar a per-
dre acta de la nova okupació amb l’excusa de
que segons els Mossos no hi havia indicis que
el temps que portaven dins fos el prescrit
com perquè l’immoble pogués constituir-se
com el seu domicili. Tres persones van ser
detingudes amb imputacions de pressumpta
‘usurpació de domicili  deshabitat’ i van ser
conduïdes a la comisaria. Després d’hores
d’incertessa de familiars i amics sense saber
res, es va organitzar una concentració en
suport dels detinguts dissabte 22 just quan

estaven convocades a la vila unes Jornades
Antireprersives. La resposta dels mossos va
ser amenaçar de declarar la concentració
‘manifestació il.legal ‘ per ser més de 20 per-
sones i  de la mateixa manera que se’ls ame-
naçava de no alliberar els detinguts fins que
no dissolguessin la concentració. Una estona
més tard els detinguts van sortir un per un en
llibertat amb càrregs  i es dissol.lia la concen-
tració. Desde els detinguts denuncien l’ac-
tuació dels mossos pel que fa al desallotja-
ment il.legal, la desinformació total dels
detiguts, dels familiars i coneguts i els abusos
comesos, alhora que conclouen que la repres-
sió  no els aturarà.

Contra-Infos 25/09/07 

Desallotjament imminent de 
La Forestal d’Escós   

ESCÓS/PALLARS SOBIRÀ.-El CSO La Forestal
d’Escós tenia data de desallotjament per
aquest dimarts 25 de setembre, però no s’ha
fet efectiu. Des del CSO s’havien convocat
una sèrie d’activitats per tal d’informar a la
gent de la situació en la que es troben, així
doncs dissabte dia 22 cap a les 19:00h es va
realitzar una concentrció berenar al riuet de
Sort i dilluns la concentrció es trtaslladar a
la ciutat de Lleida, concretament davant
l’edifici de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, responsable d’aquesta ordre de
desallotjament. Des d’Escós ens envien
aquesta convocatòria: «S.O.S. desallotja-

ment inminent!!! Des del Pirineus i via ones
tecnològiques fem una crida a tothom a que
vingui cap a Escós a disfrutar d’aquestes
montanyes! Difoneu, passeu paraula i
aparegueu! Des d’avui mateix i fins que ens
quedin forces fem el circ de la resistència!!
Porta allò que et sembli: sac de dormir,
tenda, menjar, (...) tot allò que se us ocur-
reixi. Per que creiem que la terra es de qui se
la treballa! Que la vivenda és un dret i no un
luxe! Perque no creiem amb el progrés que
ens venen! Salut, alegria i rebeldia! Prou
repressió al moviment okupa.» 

C.S.O. La Forestal + Contra-Infos 25/9/07  

Judici a 21 persones per aturar
les obres del TAV a Urbina

GASTEIZ/ EUSKAL HERRIA .- Reproduim el comu-
nicat que han enviat  grups anti-TAV de cara al
judici que es farà aquesta setmana. “Davant
l’imminent inici d’obres del Tren d’Alta
Velocitat en algunes parts del traçat de la “Y
basca”,  pensem que cal fer un esforç per
ampliar la lluita i l’autoorganització dels sec-
tors que s’oposen al TAV. Per això, us cridem a
mobilitzar-vos en suport de les 21 persones
que seran jutjades el 27 de setembre per
encadenar-se en les obres del TAV, dintre del
context del ‘Erresistentzia Gunea de Urbina’
(poble proper a Vitoria), per a detenir-les
durant mig dia (el 29 de novembre de 2006).
El fiscal demana una multa per desordres
públics per a tots els processats per aquesta
acció de desobediència civil. Al marge de
qualsevol consideració legal, la justificació
d’actes com aquest per a detenir la destruc-
ció que suposa una infraestructura com el
TAV és inqüestionable. Per sobre de les
normes estatals existeix una legitimitat supe-
rior: la defensa de la terra. Hem convocat una
setmana d’accions descentralitzades contra
el TAV des del divendres 21 al diumenge 30 de

setembre, entorn de la data del judici a
Vitòria per l’encadenament de Urbina. A més
d’aquest procés, hi ha més causes obertes per
accions contra el TAV. Convidem a tots els
grups i col·lectius que s’oposen a aquesta
infraestructura que actuïn contra el desarrol-
lisme en qualsevol de les seves formes. Es pot
denunciar a les empreses i organismes que
estan darrere del TAV, informar sobre el pro-
jecte, boicotejar als seus promotors, etc. Amb
això volem deixar clar el nostre rebuig a la
imposició. Al mateix temps, aquesta lluita
està donant-se suport sobretot en formes
d’organització autònoma i horitzontal, el que
suposa ja un model alternatiu a l’autori-
tarisme del sistema.Grups anti-TAV”
Per una altra banda, durant aquest agost i
setembre s’han realitzat un munt d’accions
contra obres relacionades amb el TAV.
Darrerament  a la ribera del riu de Tolosa
diverses màquines de les empreses
?Dragados y Fonorte’ van ser sabotejades
per segon cop.
més info: www.sindominio.net/ahtez

Contra-Infos 25/09/07

Neteja de l’entorn natural de Lloret
LLORET/BAIX EMPORDÀ.- L’associació ciutadana
SOS Lloret va convocar per a aquest diu-
menge 23 desetembre una neteja popular
dels paratges de l’Àngel i Sant Pere del Bosc,
dins del marc de la setmana “Lloret Natura,
turisme sostenible i vocacional” que l’ajun-
tament de Lloret ha organitzat, suposada -
ment, “per tal de donar a conèixer als ciuta-
dans i ciutadanes de Lloret de Mar,Girona i
Catalunya l’entorn natural i cultural de
Lloret de Mar”. Una trentena de persones
van participar d’aquesta acció popular. Des

de SOS Lloret volem denunciar que la con-
vocatòria per part de l’ajuntament d’aquest
tipus de setmanes mediambientals han de
venir recolzades, i com a conseqüència, de
les inversions i de la feina planificada durant
tota una legislatura en aquesta àrea. No
entenem com un tema tan cabdal per al
futur de Lloret com és la gestió del seu
patrimoni natural i cultural pot caure cons-
tantment en la demagògia i en el populisme
més elemental.

SOS Lloret + Contra-Infos 

DE DIMECRES 26 A DIUMENGE 30 - CNT C/LLINARS, 44 BAIXOS - CORNELLÀ

Jornades contra les presons

DISSABTE 29 DE SETEMBRE - A PARTIR DE LES 10H ACTIVITATS A SALLENT

X Marxa d’Homenatge als maquis

IMPUNITATPOLICIAL

Càrregues policials després dels
concerts al Fòrum de la Mercè

BARCELONA.- Els concerts al Fòrum dins la
programació de les Festes de la Mercè van
acabar amb càrregues policials tant la mati-
nada de diumenge 23 com la de dilluns 24.
Diumenge, un cop acabat el concert, cap a
quarts de sis de la matinada, un dispositiu de
diverses furgones d’antiavalots de la guàrdia
urbana va començar a fer pressió sobre la
gent cap a fora del recinte. Les furgones van

empènyer als grups fins arribar a Diagonal,
on després del llançament d’algunes
ampolles contra els vehicles, els antiavalots
van carregar amb el suport de diverses uni-
tats de mossos d’esquadra. L’endemà dilluns
va succeir un fenomen similar que també va
acabar amb diverses càrregues policials i
amb el resultat de diversos ferits lleus. 

Contra-Infos 25/9/07

Protestes contra el 
desallotjament del Bon Pastor

BON PASTOR.- El dilluns 17 de setembre s’a -
cabaven els 15 dies que l’Administració havia
concedit a les famílies de les Cases Barates
del Bon Pastor. L’Administració es comprome-
tia a no desallotjar les famílies resistents de
casa seva; a canvi, la gent del Bon Pastor es
comprometia a no sortir a la premsa. La gent
del Bon Pastor va complir, però com que
temen que és una maniobra més del Patronat
Municipal de l’Habitatge i l’Institut Municipal
d’Urbanisme per silenciar el desallotjament,
el mateix dimarts, un dia després del final de
la ‘treva’, ja van convocar una concentració a

la Plaça Orfila, davant la seu del Districte,
aprofitant la celebració del Ple. Cap a les 19h
començaven a arribar els primers avis i àvies
del Bon Pastor, resistents o solidaris/es, que
esperaven als més joves, carregats amb taula,
plafó explicatiu i papers informatius. A 2/4
de 8 del vespre va començar la protesta:
xiulets, pancarta i cassolada davant de la seu
del Districte. La concentració va aplegar una
vintena de persones, però van ser moltes més
les que van preguntar perquè es manifestava
aquesta gent, així com firmar per donar
suport.                           Contra-Infos 25/9/07

VEÏNAT CONTRA L’ESPECULACIÓ


