
Setmana del 21 al 27 d’octubrSetmana del 21 al 27 d’octubre del 2009e del 2009

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

Contra-InfosContra-Infos BB u t l l e t íu t l l e t í

SS e t m a n a l
e t m a n a l

G r a t u ï tr a t u ï t
Núm.584

Llibertat Amadeu Casellas

EN SOLIDARITATAMB ELPRES IAMB LAVAGADE FAMDE99 DIES

TTalls de trànsit a les entradesalls de trànsit a les entrades
de Barcelona per l’Amadeude Barcelona per l’Amadeu

BARCELONA.- Continuen les
accions per a exigir la llibertat
del pres Amadeu Caselles que
porta 99 dies en vaga de fam.
Aquest dilluns 19 cap a les 8h.
del matí van ser tallades nom-
broses vies d'accés a la ciutat
de Barcelona i la N-II al
Maresme, que van col·lapsar
les principals vies. 
En una acció coordinada,
unes 40 persones van tallar la
Gran Via a la pça Cerdà i 80
persones més bloquejaven la
Ronda del Litoral a l'alçada
del Morrot. A una altra entra-
da de la ciutat 40 persones
tallaven la Gran Via, aquest
cop a l'alçada de Glóries i un
altre grup tallava la N-II al
Maresme. L'acció en plena
hora punta va causar bas-
tants problemes al tràfic i la
Urbana va trigar una hora en
restablir el trànsit, que va
quedar afectat durant tot el
matí.
Després dels talls de trànsit,

cossos de la brigada mòbil
van entrar a diferents cafès i
bars per identificar, indiscrimi-
nadament i sense proves, a 7
persones que no tenien res a
veure amb les accions i que
anaven a treballar al
Poblenou, i 3 més a Sants. De
moment se sap que se'ls
acusa de desordres públics i a
totes elles se les va treure de
bars i cafeteries. 
Per altra banda, a Girona uns
desconeguts van sellar la nit
de dilluns un munt d'oficines
de la Generalitat.
Recordem que el proper diss-
abte 24 a les 18h s'ha convo-
cat una manifestació per la
llibertat d'Amadeu a la
Rambla del Raval. La marxa
també servirà per mostrar el
rebuig a la Conselleria de
Justícia amb Montserrat Tura
al capdavant i també a
Institucions Penitenciàries i el
seu director Albert Batlle.
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Fèlix Millet va entrar a declarar dilluns al matí i va sortir al migdia dels jutjat s sense presó preventiva ni fiança. Uns no en surten i els altres no hi entren.

MADRID.- L'Audiència Provincial de
Madrid va condemnar a 26 anys
de presó a l'ex militar Josué
Estébanez per l'assassinat de Carlos
Palomino. La sentència es va eme-
tre el passat 19 d'octubre i considera
que l'exmilitar és culpable del
delicte d'assassinat amb l'agravant
de discriminació ideològica, d'un
intent d'homicidi i d'una falta de
lesions a un dels amics de Palomino
que es va enfrontar a Estébanez. 

La fiscalia havia sol·licitat 30 anys de
presó per l'assassinat comès l'11 de
novembre del 2007 i la família 37 per
tinença il·lícita d'armes, amenaça,
assassinat i temptativa. 
Així doncs, l'argument utilitzat per
l'advocat d'Estébanez no ha servit.
L'advocat havia al·legat durant el
judici que l'exmilitar havia actuat en
legítima defensa per «por insupera-
ble i estat de necessitat d'evitar un
mal major».     Contra-Infos 20/10/09
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No a la MAT

OCUPACIÓ FORESTALDELSTERRENYS DE LATORRE114

CampCampament de resistència alsament de resistència als
arbres contra la MAarbres contra la MA TT

SANT HILARI/ GUILLERIES.- Desde
aquest dissabte 17 s'ha okupat
el tros de bosc on s'ha de con-
struïr la torre 114 de la línia de la
MAT al seu pas per les Guilleries.
Amb la intenció d'aturar les
obres de la torre, una cincuan-
tena de persones han creat un
campament de resistència a la
clariana a on ha d'anar la torre,
en un bosc proper a Sant Hilari
de Sacalm, a les Guilleries. Han
instal.lat unes 8 plataformes
penjades dels pins a 20m.
d'alçada per a poder resistir un
munt de dies. El projecte de
línia de Molt Alta Tensió (MAT)
que creuarà les comarques
gironines es troba en obres en
diferents parts, tot i que a difer-
ent ritme. Mentres en alguns
terrenys la torre es troba gaire-
bé construida, en altres com el
de la torre 114 encara no s'ha
iniciat el treball de fonaments
de la torre i de moment el tre-
ball fet és la tala dels pins
donant lloc a la clariana on ara
s'ubica el campament de
resistència. Tenen la intenció de
resistir llarg temps a les obres de
la torre i fan una crida a tothom
que rebutgi el projecte a pas-
sar-se pel campament de
resisténcia per a crear un espai
de lluita en la pràctica i de

forma comunal contra l'Alta
Tensió. Però aclariexen que no
es tracta d'una lluita parcial, en
un comunicat que s'ha difós a
varis medis contrainformatius
afirmen que no volen ni la MAT,
ni el TAV, ni el model social que
les necessita; el podeu trobar a
indymedia.Els resistents dels
arbres, a part de passar-se a
conèixer el campament,
demanen tot tipus de material
d'escalada, fustes d'encofrar,
vigues llargues de fusta i cordes
de polipropilé de 12mm.
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El camp ament és permanent

Okupació i centres socials

CORNELLÀ/BAIXLLOBREGAT.- El  passat 20
de desembre de 2008 es va oku-
par una fàbrica que estava en
desús des de feia almenys 2 anys,
al barri de la Almeda de
Korneyà. Després de gairebé un
any, després l’espai ha donat lloc
a diverses activitats, tallers i con-
certs destinats a la difusió i auto-
gestió de nombrosos col.lectius i
lluites antirrepressives, pro-presxs,
etc. Per tal de seguir fent front al
permanent estat de repressió
aplicat per ajuntaments, tripartit,
govern espanyol i cossos policials. 
Drais Inversiones Inmobiliarias S.L,
que és el titular registral de
Laforsa, ha interposat una
denúncia contra els ocupants  i

pretén que se celebri un judici el
proper dia 27 d’octubre a les
12.00h , un judici per via civil als
jutjats de Korneyà. Judici pel qual
es demanen 25.000 euros de
caució . 
Un cop més la justícia posarà a
l’abast d’immobiliàries tota la
maquinària repressiva contra ini-
ciatives que pretenen acabar
amb el seus privilegis. Nosaltres
seguirem tirant endavant activi-
tats, xerrades, concerts, i per tant,
organitzant una resposta al seu
sistema. Sense justicia no hi haurà
pau !! Si ens feu fora de les kases
okuparem més fabriques !!

Assemblea CSO Laforsa
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Proper judici al CSO LaforsaProper judici al CSO Laforsa


