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Més de 1.500 persones van assistir a la marxa Stonewall Contra-ataca del 27 de juny a plaça Universitat.
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Manifestació plena d’accions contra la repressió policialManifestació plena d’accions contra la repressió policial
BARCELONA.- El passat dissabte 27
de Juny, unes trescentes persones
varen sortir al carrer a Barcelona
sota el lema “Per la llibertat, con-
tra la repressió”. La convocatòria
va ser al Forat de la Vergonya,
una plaça que recordarà sempre
la lluita de barri per tornar a reocu-
par els espais públics i autoges-
tionar-los. També es la raó per la
qual tres persones que van partic-
ipar a les manifestacions per
defensar aquest espai ara
esperen un judici amb peticions
fiscals de presó. Però aquest és
només un dels casos represius pels
cuals es va decidir convocar la
manifestació unitària, també esta
el cas de la Núria Pórtulas,
l'Alfonso de la manifestació del
Kubotan, els desobedients a les
penes-multa, les resistents al Pla
Caufec, els estudiants expedien-
tats contra el pla Bolonya, les
detingudes per solidaritzar-se amb
la revolta grega, y els presxs que
lluiten des de dins de les presons
com el Joaquin Garces o
l'Amadeu entre d'altres.
Aglutinant forces i buscant l'afini-
tat entre els casos de repressió
policial i estatal, aquesta data
s’havia escollit per denunciar i fer
visibles tots aquests casos, prendre
el carrer i deixar patent que com
deia la pancarta de la capçalera
“Ahir en feixisme, avui en
democràcia” la repressió es una
arma del sistema de torn per sot-

metre la dissidència, i que no
estem en una situació privilegiada
com per permetre’ns quedar-nos
parats.
Passades les 13h, la manifestació
es va posar en marxa pel carrer
St.Pere més baix després de
desplegar una gran pancarta a
l’antiga casa okupada del carrer
metges on es podia llegir “absolu-
ció detingudes Forat de la
Vergonya, prou especulació. 
“Preses al carrer. Amnistia, lliber-
tat”, “abajo los muros de las pri-
siones”, “sense justícia no hi ha
pau”, “Ni FIES ni dispersió ni malalts
a les presons”, “insubmisió a les
penes multa” van ser algunes de
les consignes més corejades.
Durant el recorregut tres oficines
del Banc de Santander i Banesto,
els bancs responsables de cobrar
les penes-multa, van ser pintats i
s’hi van enganxar grans cartells on
es podien llegir coses com
“Sabotegem la maquinaria
repressiva” o “Banesto i
Santander, les penes multa us sor-
tiran cares”. Als últims mesos ja
han entrat a presó 3 persones que
s’han negat a pagar la multa que
se’ls imposava com a alternativa
a la presó, i hi ha altres persones a
l’espera de condemna que
també estan disposades a ser
insubmises. També els jutjats de
vigilància penitenciaria s’hi va
desplegar una pancarta on deia
JVP= assassins Amadeu Lliure i es

va tirar pintura a la façana. La
propera parada va ser a les
oficines del Club del Propietari, on
es van enganxar grans cartells en
els que deia “La propietat es el
robatori. Volem seguir vivint als
nostres barris” o “polítics, ban-
quers, especuladors, ni jutges ni
mossos ho podran evitar, sempre
tornarem a okupar!”. A l’edifici de
Foment del Treball alguna gent es
va animar a tirar pintura, petards i
bombetes de fum. Per megafonia
algú cridava: “Si ens toquen a una
ens toquen a tots. No els hi tenim
por. Avui hem pres el carrer, i ho
farem els cops que fagi falta per
demostrar que som més fortes que
tots ells, que no tenim por, que no
tenim res a perdre, i que no hi
cabem a dins de les seves
presons, que farem caure els murs
de les seves presons!”.
Rastre revindicatiu per la ciutat
Tot i que l’assistència no va estar
massiva, no es pot negar que s'ha
deixat un bon rastre per tota la
ciutat amb pintades, cartells, pan-
cartes, alguns caixers sabotejats
com a resposta i per la difusió de
tots aquests casos repressius.
Abans de desconvocar també es

van desplegar dues pancartes,
una contra l’assetjament policial
al barri i una altra per la llibertat de
la Núria i contra la llei antiterrorista.
Ben a prop quedava també la seu
d'Iniciativa on es va fer una gran
pintada que deia, “aquesta es la
sang de les estudiants” referent a
les carregues policials als estudi-
ants contra Bolonya, es va
dibuixar un punt de mira amb les
sigles del partit i s’hi van tirar-
cubells de pintura vermella
esquitxant la façana.
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Repressió als moviments socials

Acció realitzada durant la marxa
DIMARTS DE 18H A 21H I DIJOUS D’11H A 13H

I A L’AGOST ROMANDRÀ TANCADANous horaris de l’Oficina per l’Okupació

Transgènics fora

BARCELONA.- El passat diumenge 28
de juny, la Plataforma Som o que
sembem  va aplegar més de 2500
persones en la manifestaió en
contra dels cultius trangènics a
Catalunya i per exigier que el
parlament estudii la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que va
presentar fa uns mesos.Encara
que la ILP està  recolzada per
105.000 firmes i 60 municipis,  tres
dels grans partits (PSC, CiU i PP)
han presentant esmenes a la
totalitat per evitar que sigui
debatuda al ple del Parlament
de dijous  vinent. El requisit mínim
per a una ILP són 50.000 firmes.
La iniciativa està recolzada per
associacions ecologistes,
agràries, sindicals, d’ajuda  al
desenvolupament i de consumi-
dors, entre altres, així com per
destacats
cuiners i representants del món

universitari.
Inicien una vaga de fam
Després de la manifestació de
diumenge, 4 persones es van
posar en vaga de fam, fins que el
Parlament accepti la creació

d'una ponència que treballi la
proposta de llei. Una autocara-
vana davant la seu del parlament
és l'escenari des d'on de manera
ininterrompuda es desenvolupa
l'acció.
La data de referència serà final-
ment el 2 de juliol (primer estava 
prevista l'1), quan es farà el ple del
parlament on es decidirà el futur 
d'aquesta  iniciativa legislativa
popular.
Fins al moment  els Grups
Parlamentaris del PSC, CiU i PP
mantenen les esmenes a la totali-
tat amb l'objectiu de tombar-la,
mesura que des de Som lo que
sembrem es considera un
menyspreu intolerable cap a
l'encàrrec que  ha fet una part sig-
nificativa de la ciutadania, cap al 
parlament de Catalunya.
En la manifestació de diumenge
que ha arreplegat més de 2000
persones,  s'ha fet una crida a assi-
stir al ple del parlament on la
plataforma  tindrà dret a convidar
a 100 persones.
Més informació:
Somloquesembrem.org 

Contra-Infos 30/06/09

Èxit de la convocatòria de Èxit de la convocatòria de 
Som lo que SembremSom lo que Sembrem
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EUSKA HERRIA.- Més de dues mi
personesl van exigir aBilbo que el
Govern espanyolcompleixi la
seva promesa electoral i que
tanqui la central nuclear de
Garoña. La marxa, convocada

per al voltant de 40 organismes
socials, polítics, sindicals i ecolo-
gistes, ha discorregut sota el
lema "Garoña itxi orain!" , i s’han
corejat consignes com "Ni un dia
més, Garoña tancament  ja", o
"Més solar, menys nucle-
ar".També s’ha exhibit una pan-
carta contra la Unitat de
Reducció de Fueloil, coneguda
com a planta de coque, que
Petronor pretén construir a
Muskiz. Al finalitzar la marxa, es
va llegir un manifest on es rela-
mava al Govern espanyol el
tancament de la planta pròxi-
ma a Euskal Herria perquè és
"una central vella, caduca,
insegura, perillosa i
innecessària, i perquè "estem
cansats de mentires i falses
promeses". Els convocants
sostenen que el tancament de
Garoña "no és un drama ni és
una excepció", sinó que "repre-
senta més aviat la normalitat".
Recorden que fins a avui s'han
tancat en el món 122 reactors
nuclears, "per accident, per
envelliment, per substitució o
per política energètica i no ha
passat res".
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En defensa dels espais naturals
Multitudinària marxa pel Multitudinària marxa pel 
tancament de Garoñatancament de Garoña

BARCELONA.- Al voltant de 70 per-
sones van assistir a la mani-
festació convocada diumenge
28 a les 5 de la tarda davant del
Liceu. El recorregut, per l’interior
del Raval, va estar farcit de crits a
favor de la llibertat de Joaquín
Garcés i la de tots els presos, al
marge de denunciar l’estat actu-
al de la justícia i el sistema de
presons de l’Estat espanyol i el
català.

A l’arribar altre cop a les
Rambles, diverses furgones d’an-
tiavalots dels mossos es van
col•locar per frenar el pas, fet
que va provocar petits enfornta-
ments. 
De fet, el recorregut va ser seguit
per diverses furgones tot i que
des de la distància. No va ser fins
que es va trepitjar el nucli turístic
que van demanar més reforços.
Finalment, la marxa va poder
baixar per les Rambles i va
acabar amb el recordatori de la
marxa convocada el proper diss-
abte 4 de juliol a la presó de
Castelló, on es troba empresonat
Joaquín Garcés.
Més informació: 
libertadjoaquingarces.blogspot.com
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L’agendaL’agenda
DISSABTE 4 DE JULIOL - TOT EL DIA - PÇA SANTS I BONET I MOIXÍJornada Barri Sants Cooperatiu
DISSABTE 4 DE JULIOL - 19H FORAT DE LA VERGONYA - <M> JAUMEI1 any d’Ateneu Llibertari del Casc Antic
DISSABTE 4 DE JULIOL - DE 13H A 16H - C1413 KM 10 CENTELLESAturem la Torre 39 de la MAT
DIUMENGE 5 DE JULIOL - 17H - PÇA CATALUNYA - <M> CATALUNYAConcentració per la vivenda digna

www.sindominio.net/zitzaniazitzania@sindominio.net93.530.68.76 (dimarts)

Dijous 2

Dimecres 1

Divendres 3

Dissabte 4

Diumenge 5

Dilluns 6

El tempsEl temps

Dmarts 7

Presos i preses en lluita
Manifestació per la llibertat Manifestació per la llibertat 

de Joaquín Garcésde Joaquín Garcés VALLCARCA/BARCELONA.- Aquest
mateix matí, agents de la
Guàrdia Urbana han desallotjat
la Perri. Prop de les 7:30 del matí
han arribat els agents a aquesta
casa, situada al barri de
Vallcarca, i s’han trobat amb
que les seves inquilines s’havien
pujat als arbres i a la teulada, pel
que han trigat més de 5 hores en

poder efectuar el desallotja-
ment. La casa, com la meitat del
barri, està  afectada pel Pla
Vallcarca, i es dóna la circum-
stància de que l’ajuntament va
pagar 800 milions de pessetes
per expropiar-li a Nuñez i
Navarro, que l’havia comprada
per 200.
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Okupació i centres socials
Desallotjada la Perri de VallcarcaDesallotjada la Perri de Vallcarca

BARCELONA.-La matinada del 27 de
juny, l´Avinguda Roma, on s´allot-
ja el Consulat peruà a Barcelona,
va aparéixer canviada de nom.
En un manifest aparegut a peru
indymedia 
(http://peru.indymedia.org/news
/2009/06/44882.php) el Frente de
Defensa Amazónico Iitinerante
reinvindicava llur autoria.
En elseu manifest, el grup afirma
aver « interromput aquesta mati-

nada la fictícia tranquil•litat
sobre la qual reposen les institu-
cions del govern peruà a
Barcelona. El carrer on s'allotja la
seu del Consolat, ha estat
rebatejada com Avinguda de la
Massacre de Bagua. En va han
estat les seves postures nega-
cionistes respecte als tràgics fets
desembocats per la repressió
d´Alan García. 
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Lluites d’arreu
Canvien de nom l’Av Roma perCanvien de nom l’Av Roma per
denunciar la massacre del Perúdenunciar la massacre del Perú

Sants/Barcelona.- Sota el títol "Un
petit tast, opcions alimentàries al
teu abast", el diumenge tindran
unes jornades per parlar i apren-
dre algunes "opcions alimen-
tàries més respectuoses i sanes". 
L'alimentació és una de les
necessitats més bàsiques de les
nostres vides alhora que ens vin-
cula amb la terra i amb els recur-
sos naturals. Però en un món on
la producció agro-alimentària es
torna principalment industrial,
acabem reproduint un consum
també industrial, que s'allunya
tant de les necessitats dels nos-
tres cossos, de la cooperació
entre persones i dels cicles de la
terra, posant en perill l'equilibri
natural. En el camí per arribar a
la Sobirania Alimentaria, cal
també recuperar i refer el model
de consum actual per d'altres on
l'alimentació és un acte con-
scient i en el que es participa
activa i lliurement. És recuperar
l’autonomia de les accions i
decisions. Decidir què mengem,
què significa i què ens aporta. 
Aquesta construcció d'alterna-

tives alimentàries, és l'objectiu
que impulsa les jornades "Un
petit tast, opcions alimentàries al
teu abast" que organitza el
col•lectiu La Granera el proper
diumenge 5 de Juliol al Espai
Obert de Sants. Durant aquest
dia, persones i col•lectius es tro-
baran per tal de compartir
experiències que van des de les
cooperatives de consum, a la
construcció d'horts urbans, pas-
sant per alternatives com el veg-
anisme o fins i tot receptes de
cuina sanes i econòmiques que
es posaran en pràctica en el
taller de cuina.
Aquestes jornades s'emmarquen
dins del projecte artesania de la
vida quotidiana, un punt de
trobada per les persones que
fan, de la vida diària, artesania
... en totes aquelles petites i
grans coses que dia a dia, con-
strueixen una manera de fer i
viure basada en el respecte, la
cooperació i l'estima.
Més info: www.barrisants.org

La Granera 
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Anticonsumisme
Jornades ‘Un petit tast, opcionsJornades ‘Un petit tast, opcions

alimentàries al teu abast’alimentàries al teu abast’


