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NO S'HA SUSPÈS EL JUDICI A CAN VIES PREVIST PEL 20 DE JULIOL. ATENTES A LES CONVOCATÒRIES.
X MARXA D'HOMENATGE ALS MAQUIS De juny a novembre de 2007, més info a: http://www.sindominio.net/marxa-maquis
Dimecres 18
X Marxa
d'Homenatge als
Maquis

Dijous 19

Divendres 20

Dissabte 21

Diumenge 22

Dilluns 23

Dimarts 24

Dissabte a Berga 8h Caminada comentada per les bases guerrilleres properes als canals de Sant Miquel (es sortirà des del Pont de Pedret).
13:30h a la carretera vella de Vilada: Homenatge a Joan Vilella, Josep Puertas i Josep Bertobillo.
18h Xerrada-homenatge a l’Ateneu Columna Terra i Llibertat als resistents llibertaris de l’Alt Llobregat, en especial als grups de Marcel·lí Massana i Ramon
Vila Capdevila, amb la participació al col·loqui d’antics companys i amics d’aquest dos guerrillers llibertaris berguedans.
ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

ATENEU LLIBERTARI
c/ San Marià, 20
RENFE Viladecans

18:30h Taller de
flors de Bach

CSO ELS TIMBRES
Av. Generalitat, 27
RENFE Viladecans
KOP-ALTA TENSIÓ

201:30h
Assamblea
Okupes
Viladecans

C/Dr Soler i torrents, 36

FGC El Prat

19:30-24h Kafeta
22h Sopador
antirepressiu

ATENEU SANTBOIÀ
Av. Maria Girona, 2
FGC Sant Boi Ll.

18h T. Sevillanes 19h- 19h Taller jocs
22h Kafeta Rst. 21h T. teatrals 19h-22h
percussió
Kafeta pro-tallers

Divendres 19:30h Tertulia sobre la repressió
policial a Barcelona amb el video Esta es su
democracia

LA BANKA ROTA
c/Rubí i ors 103
<M>L5 i FGCKorneya

19h Kafeta

19h Cine Bankarota :
No Acepto

CSO LA OPERA
c/Josep Prats, 56-58
<M>L1 Avda Carrilet

17hTaller de Bicis
19h Taller serigrafia

17-19h Ropero de
intercanvi
19h Rockodrom

L'Òpera en alerta pel desallotjament!

CASAL EL RACÓ
c/Iglesias, 10
RENFE Molins s. Rei

19-21:30h Kafeta
oberta

19-21:30h Kafeta
oberta

12-14h Kafeta oberta
19-01h Kafeta

KA LA BANYA
Plaça de la Creu 17
RENFE Molins.de Rei

19:30-24h Kafeta
20:30h T. manualitat i
artesania

22h Cinefòrum

19:30h Kafeta
19:30h Taller
malabares

19h-22h Kafeta
skalates
19h T. malabares

Dissabte 23h Festa pro Senegal amb
Freedom Sound Sistem

Divendres Espai actiu : 17 -20h Torneig de
videojocs 20-21h passi de documentals 2224h Cinespai + creps i pizzes i barra oberta

19:30-24h Kafeta
19:30-24h Kafeta
20h Assemblea
19:30h T. de ferro
d'activitats i tallers 19:30 T. sordomuts

19:30h Assemblea
Banka Rota

bankarota@moviments.net
www.moviments.net/okupas
kny

Dimarts 17-19h Ropero d'intercanvi
19h Rocòdrom
16h Taller de Bicis20:30h Ass. C.S.O.

18h Assemblea

19-21:30h Kafeta
oberta

20:30h Ass.

18-21h Mercat
d'Intercanvi

19-22:30h Kafeta
19h Bastoners

21h Ass. Debat

SANTS - HOSTAFRANCS – BADAL – LES CORTS

C.S.A. CAN VIES
c/Jocs Florals, 42
<M>L1 Mercat Nou

21h Ass. Csa

CSO LA FARGA
C/Rossend Arús, 36
<M> L1, L5 Pl de Sants

14:30h Menjador vega solidari
21h Sopador 1€
22h Concert 1€ Rinconete en tu retrete +
Rumbanegra + Tipico pero cierto

ANARQUISTA ENTR. 18-21h Distribuidora
C/Socors nº 7
Acció Cultural i
<M>L5 Badal
Bilbioteca

18-21h Distri Acció
Cultural i Bilbioteca

AT. LLIB. de SANTS
C/Maria victòria 10
<M> L5 L1 Pl. Sants

19-23h Ciberkafeta

CC

19-23h Ciberkafeta

NOU ESPAI OBERT

20h Taller d'arts
grafics: plantilles,
serigrafia,
enganxina

Més info:
18-21h
http://www.entropiact Distribuidora
iva.com
Acció Cultural i
Bilbioteca
19-23h Ciberkafeta

Tots els dimarts a partir de les 20h distribució del Info Usurpa i Contra Infos

c/Violant d'Hongria, 71 1

(L'espai obert necessita més socis per poder fer front a les seves despeses! Entra a: http://sindominio.net/espaiobert

<M>L5 Badal/pl Sants
BAHÍA
21h Ball de claqué
c/Onzinelles 31
<M> L1/L5 Pl. de Sants
C. P. LES CORTS
c/Entença 237
<M> L5 Entença

19-22:30h Kafeta
20:30h Taller Teatre

20h Assemblea
oberta

20h Ass. Cso

18-24h Kafeta

18-24h Kafeta

18-24h Kafeta

18-24h Kafeta
18-24h Kafeta
Cicle Cine a la Fresca
: El viento que agita la
cebada

20:30h Taller de
teatre
18-24h Kafeta
Cicle cine a la
Fresca El Odio

GRÀCIA - LA SALUT - VALLCARCA - HORTA

EL SEGON ASSALT
c/Argentera, 3
<M> L3 Vallcarca

17.30h Biblioteca +
inernet gratis

19h Rocòdrom lliure
20:30h Ass. local

Divendres 20-21h Taller-laboratori de
malabares (mazas, contactball y pilotes)

ATENEU VALLCARCA
Av.Hospital Militar, 49
<M>L3 Vallcarca

19h Rocòdrom lliure

20h Ass. Ateneu

KASA DE LA MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33
<M>L3 Lesseps

Els diumenges 19h Kafeta pro-presos amb
tapeo + cinema a la fresca

BLOKES FANTASMA
Av.Coll del Portell
59bis <M>L3 Lesseps

Dijous Kafeta

LA MUERTE
C/ Congost, 31
<M>L3 Fontana

14h Menjador vegà
21h Sopador vegà i
passi de video

21h Sopador vegà

20h Kafeta

LA TORNA
c/St. Pere Màrtir
<M> L3 Fontana

18-22h Obert

18-24h Obert
21.30h Ass. Torna

18-02h Obert

22h kafeta pro 4f

19h Assemblea
mortifera
18-22h Obert

18-22h Obert

INFOESPAI
P. del Sol 19-20, baix
<M> Fontana

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació +
infoshop + internet

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació +
infoshop + internet

LA QUIMERA
c/Verdi, 28
<M>L3 Fontana

20:30h Observatori
de Gràcia

Dijous 21h Cicle documental E.E.U.U.
Democracia en las calles

MARICHI WEU
c/Mare Dèu salut, 57
<M> L4 Alfons X
EKIPO B
c/Mare Dèu salut, 61
<M> L4 Alfons X

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació +
infoshop + internet

11h-14.30h 16:30h– 11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació 21.30h informació +
+ infoshop +
infoshop + internet
internet
20h Punt de trobada i
Kernalpanic Hacklab

Dimarts 17-20h Cicle de xerrades sobre
desenvolupament de projectes web amb
GLAMP

Dijous 14h Menjadors vegà al patí, pro 4F +
projecció del documental Contracorrent
18:30-20:30h Taller de 18:30-20:30h Taller
Kung-fu amb Maestro de Kung-fu amb
Maestro

Divendres 21h Concert HC Punk amb What is
god lie, Totälickers, Drama, Mesqueodi

18:30-20:30h Taller
de Kung-fu amb
Maestro

18:30-20:30h Taller
de Kung-fu amb
Maestro

SAGRADA FAMÍLIA – CLOT - POBLE NOU - SAGREGA - SANT ANDRÉU

AT. POP EIXAMPLE
Ptge Conradí, 3
<M>L5-L2 S.Familia

20h Distribució Cope
i un Rave !

19h Cafeta Ajen

19h Kafeta Ateneu

CASA SENSE NOM
Pasatge Conradi
<M> L5 L2 S. Familia
CSO LA PAPA
c/Sagrega 14
<M> L5-L1 Sagrera

14:30h Menjador vega

20h Sopador vegà

20h Ass. CSO

CSO LA DIANA
C/ Ruiz de Padró,
<M> L5 Camp d l'Arpa

Els divendres 14h Menjador vega + Cicle
video documental Acció directa

MASAKA CEMENTERIO
c/ Taulat, 3
<M> L4 Llacuna

A partir de les 20h
Rock'n'roll, punk i
Basura bar

LA BIBLIO
Parque las Aguas s/n
<M> L1 Trinitat Vella

23h fiesta anticacique amb dj paki i los indios
mescaleros
CASC ANTIC - BARCELONETA

BLOKE METGES
C/ Metges 11bis
<M>L1 Arc de triomf

Dijous 22h Kafeta de la cova dels metges +
cine a la fresca Hermanos Marx la Copa de
Ganso

EL LOKAL
c/Cera, 1
<M> L2 Sant Antoni

Distri oberta mati i
tarde

Distri oberta mati i
tarde

Distri oberta mati i
tarda

Distri oberta mati

PHRP
c/Madalenes, 13-15
<M> L4 Urquinaona

20h Assamblea
oberta V de Vivenda

17-20h Oficina pel
dret a l'habitatge

A.L.A
C/ dels Salvadors, 20
<M> L2 Sant Antoni

22h Jam Session

21h Projecció videos

CSO RUÏNAMALIA
c/Reina Amàlia,11bis
<M> L2 Sant Antoni

19h Assemblea propres@s

Dijous 16-20h Oficina d'Okupació + Arquitectes sense Fronteres
17-21h Biblioteca Kilombo / RAM (internet i ajuda) 17-21h Fusteria
Carcoma Div. 18-22h Intercanvi guitarra Corrillo flamenco i kafeta

Distri oberta tarde Distri oberta mati i
tarde

Dissabte 21h Cabaret veraniego amb
musica poesia i contes

Dijous i divendres hi ha café
de maquina i birra
Durant les altres activitats hi
ha accés a internet en RAM

BESÒS - SANTA COLOMA - MARESME

ATENEU DEL BESÒS
Rambla Prim, 76
<M> L4 Besòs Mar

19h Tertúlia de
filosofia libertaria

www.albesos.tk

LA FABRIKETA
c/Santa Rosa, 23
<M>L1 Sta Coloma

20:30h Ass. CSO

19h Rocòdrom (porta
els teus peus de gat)

AT. JÚLIA ROMERA
c/Sta Rosa, 18
<M> L1 Sta Coloma

18h Cooperativa
consum El Cabàs

18h Biblioteca social
la Hoguera

Dilluns 18:30h Reunión anárquicoinformal propuestas-iniciativas
Per proposar nous tallers
veniu a l'Ass. del CSO o a
lafabriketa@hotmail.com

19h Gimnàs lliure
19h Rocòdrom

19h Gimnàs lliure
19h Rocòdrom

19-23h Bar i sopar

LOCAL SOCIAL KRIDA 19-21h Cooperativa
c/Sicília, 97
Consum + distri
<M> L1 Fondo
20h Ass. Gramanet

18h Ass. del local +
La Distri

KAN KAL AYA
c/Jacint Verdaguer,
RENFE El Masnou

18h Kafeta + distri

18h Espai obert de
malabars
22h Assamblea

CSOA LA FIBRA
20h Defensa personal 10:30h T. de
Plaça Pintor Cusach
per a dones
malabars
RENFE Mataró, bus nº3
20:30h T. de trapezi
20:30h Ass Metralla

22h Kafeta
revolucionària
+ documental

Diss. Jornada Antirepressiva (pl.ajuntament)
09h Hort
11h Xerrada La insubmissió a les multes
comunitari
13h Vermut-dinar solidari a l'atzucac +videos 20h Kundalini ioga
besos al besós i bcn 2006 l'any del civisme
19h Xerrada des de “Núria lliure tots i totes”

19:30h Taller de
bombons i pasta de
dents
20.30h Ass. CSOA

CSO MIRAMAR
C/Balmes 17 (N-2)
RENFE Canet de Mar

mati neteja de la sala
gran
17-21h Biblioteca +
Fanzinoteca
18h T. percussió

mati neteja de la sala
gran
17-21h Biblioteca +
Fanzinoteca

mati neteja de la
sala gran
17-21h Biblioteca +
Fanzinoteca

mati neteja de la sala
gran
17-21h Biblioteca +
Fanzinoteca
18h T. percussió

mati neteja de la sala
gran
17-21h Biblioteca +
Fanzinoteca

mati neteja de la sala
gran
19h Assemblea +
jornada de curro tota
la tarda

mati neteja de la
sala gran
17-21h Biblioteca
+ Fanzinoteca
18h T. de malabars

COLLSEROLA - 9 BARRIS - SARRIÀ

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes
CAN MASDEU
Camí St. Llatzer, s/n
<M> L3 Canyelles

22h Cine de barri

Tot el dia a partir de
les 10h Treball a
l'hort

www.canmasdeu.net

SOLAR BICIOS@S
c/Joaquim Valls, 137
<M>L4 Via Julia
ATENEU POP SARRIÀ
c/ Clos St Francesc, 3
FGC Sarrià

17:30-20:30h Taller autoreparació de bicis
Están abiert@s a más propuestas para usar el solar
19-23h Kafeta

19h Cooperativa
germinal

19-2h Kafeta

19-2h Kafeta

VALLÈS OCCIDENTAL - BAGES

CNT MAN/VALLDAURA 20h: Taller guitarra
C/Jorbetes 15
RENFE/FGC Manresa

19-21h Sindicat i
Biblioteca obertes
19-21h Asses jurídic
Gratuït

19- 24h Kafeta amb
futbolín a p. populars

19-23h Kafeta

19-23h Kafeta

19-23h Kafeta

EL KASALET
c/Societat, 4
RENFE FGCTerrassa

19-23h Kafeta AJIT
+distri la Bruixa
19h Ass Col·l. acció
autònoma

FIGA ELECTRICA CSA
c/ barberà, 81
RENFE Cerdanyola

19-23h Kafeta benefit
Autogestió Cases de
Terrassa + distri la
Bruixa

19-03h Kafeta propresxs + cartes als
presxs + distri la
Bruixa

19h-03h Kafeta oberta 19-23h Kafeta + distri
+ distri la Bruixa
la Bruixa
19h Cine

19h Assemblea
d'Okupes

19-23h Kafeta

19-23h Kafeta

19h
CSA

Assemblea

LNOTÍCIES
Atac a l'ambaixada anglesa de Santiago de Xile
El grupo anarquista "Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz" se adjudicó el lunes
el atentado explosivo a la embajada británica en Santiago, que dañó los ventanales del
edificio donde se ubica la sede diplomática, según un correo electrónico enviado a radio Bío
Bío. El grupo toma su nombre de un anarquista hijo de inmigrantes polacos que en
septiembre de 1901 asesinó al presidente de Estados Unidos, William McKinley. La policía
dijo que espera que las cámaras filmadoras de los servicios de seguridad, ubicadas en la
zona de la embajada, puedan servir para identificar y detener a los autores del ataque con un
artefacto explosivo ocurrido el domingo por la noche. El embajador británico, Howard Drake,
confirmó en una declaración de prensa que la explosión "sólo causó daños materiales
superficiales en los ventanales". Cuatro de los ventanales de la sede diplomática resultaron
con sus vidrios destrozados. El embajador señaló que "estamos a la espera de los resultados
de la investigación de las autoridades policiales chilenas". El grupo León Czolgosz dijo que la
acción "representa nuestra solidaridad armada para las resistencias antiimperialistas que
combaten a los cobardes ejércitos de ocupación allí donde el capital busca hincar sus
dientes". "Hablamos de Irak, de Afganistán y otros territorios que se niegan a soportar la
nefasta presencia de estos criminales en su tierra, criminales que asesinan y torturan...". El
coronel de Carabineros, la policía uniformada, Jorge Rojas, informó a la prensa que la bomba
estaba compuesta por un cilindro con pólvora. "Fue instalado en un ventanal lateral que está
clausurado de este edificio, en el cual en el segundo piso funciona la Embajada de Gran
Bretaña y también es el edificio corporativo de Chiletabacos (la tabacalera de capitales
británicos), y en este momento está siendo investigado por los equipos especializados", dijo
el jefe policial. No (se recibieron amenazas), no que yo tenga conocimiento de eso. No creo,
porque si se hubiera recibido algún tipo de amenaza hubiéramos tenido más seguridad", dijo
a su vez la encargada de prensa de la embajada británica, Marianne Becker. El sector
comercial del elegante barrio Las Condes cuenta con una serie de restoranes que
funcionaban todavía a la ahora del atentado. Ningún grupo se adjudicó la explosión
registrada a las 22:15 del domingo. Nadie resultó lesionado y la onda expansiva causó
destrozos en ventanales y una puerta de la misión diplomática. La avenida donde se
encuentra la sede diplomática cuenta, según el coronel Rojas, con cámaras de seguridad, las
que podrían dar una pista sobre los autores del atentado, señaló. Personal especializado de
la policía concurrió hasta la embajada y procedió a una revisión en busca de otros artefactos,
pero no se encontraron más bombas. En las cercanías de la sede diplomática británica se
encuentra también la embajada de Israel.
Klinamen.org 17/07/07

Atac amb bombes de pintura al MACBA
GRAN EXPOSICIÓ D'AEROPINTURA AL MACBA A PARTIR DEL 17-07-2007 "VIU LA
SENSACIÓ DINÀMICA I LA VIOLENTA BELLESA DE LA PINTURA FUTURISTA
EXPRESSADA DE FORMA SINTÈTICA" El MACBA com a metàfora. Les parets del MACBA
són la frontera entre allò que es pot considerar "art" i allò que forma part de conductes
"incíviques". El MACBA és el paradigma de la obstrucció a tot tipus de creativitat i forma
d'expressió que no passa pels canals burocràtics institucionals: la imposició de parets
blanques. El blanc com a traducció pictòrica del silenci. El MACBA i la seva façana és una
provocació constant i una impostura front al bullici d'idees que es generen a Barcelona. Una
ciutat que batega és aquella on hi ha comunicació multidireccional que s'expressa en l'espai
públic de formes diverses (pintades, cartells, adhesius, graffiti, stencil, etc). Una ciutat on
l'única comunicació que existeix és unidireccional, invasiva i que anorrea les idees divergents
és una ciutat silenciada. Les noves formes de silenciament i censura que promou la
democràcia són la multa per raons de convivència, la neteja sistemàtica de parets, la por
paralitzant, l'espectacle alienador, la promoció del kitting indiscriminat, la formació de
ciutadans-policia, la propaganda electoral permanent, etc. Es per això que el Comando
Futurista observa, apunta i dispara la seva aeropintura contra la regulació i mercantilització
de la creativitat. Contra el control social i la repressió de la llibertat d'expressió i manifestació.
Contra l'estupidesa i l'avorriment generalitzat i fomentat per l'Ajuntament. Per la subversió de
la vida quotidiana. ZANG TUMB TUMB!
Comando Futurista de Barcelona 17/07/07

Sorteig solidari
Ja podeu comprar els numeros del sorteig solidari per 1.50 neuros. El sorteig es farà el dia 20
de novembre amb els tres últims numeros de la ONCE. El premi comprèn tres llibres
(Chroniques del 6, Momentos Insureccionales...), la col·lecció completa de DVD de lluites
socials del col·lectiu Xigra més cartells... Es podrà anar a recollir el premi a partir del dia
següent a la Rosa de Foc del Raval, c/JoaquimCosta, 34. Tot el diners aniran per dos
companys que s'enfronten a dos judicis diferents. El primer pel cas del Toni detingut al gener
d'aquest any pels fets de la manifestació en defensa del Forat de la Vergonya de l'octubre
2006 i el segon pel company detingut l'endemà de la manifestació en defensa dels espais
alliberats del 19 de març. De moment podeu comprar els numeros a l'Espai obert els dimarts
amb la recullida dels Info Usurpa i Contra Infos. Més endavant ja hi haurà més llocs de venda
dels numeros.
Usurpa 17/07/07

La Kandela de Sant Andreu resisteix!
El passat dimecres dia 11 estava previst per ordre civil el desallotjament de la casa okupada
La Kandela al carrer Malats numero 20 del barri de Sant Andreu. El passat dimecres dia 11
estava previst per ordre civil el desallotjament de la casa okupada La Kandela al carrer
Malats numero 20 del barri de Sant Andreu. Durant el matí es va fer una concentracióesmorçar davant la casa. A primeres hores van apareixer el advocat dels propietaris
(senyors(?) Cararach, propietaris de la clinica Sant Jordi), el secretari del jutjat i uns paletes.
Sobre les 11 els curritos han intentat rebentar la porta principal amb un mallo (es diu aixì?)
per entrar a la casa. Cosa que no han aconseguit, tot i la seva insistència, graciès als
puntalsque hi havian posats i a la gent que defensava la casa per dins. Aixì, aproximadament
un hora més tard han aparegut antiavalots de la urbana per fer fora la gent que recolzava a la
concentració. Finalment s'han retirat també després de que uns operaris del servei de
manteniment del ajuntament s'enportessin les cadires del esmorçar. Dels "amics del kubotan"
res. Ara esperarem la resposta del jutjat ja que ha de fixar una nova data. Aixì, de moment, la
casa continua okupada.La Kandela resisteix! Desalojos son disturbios!
Barcelona Indymedia 15/07/07

Tele i Ràdios Lliures i Pirates
CONTRABANDA www.contrabanda.org ...................................91.4 FM
PIKA www.radiopica.org ...........................................................96.6 FM
BRONKA www.sindominio.net/rbronka ................................104.5 FM
LINEA 4 (Nou Barris Sant Andreu) www.radiolinea4.tk ......103.9 FM
BARRAKA (Terrassa) www.casalpopular.net .........................103.1 FM
KAOS (Terrassa) www.canangladajove.terrassa.net ................90. 1 FM
LaTele (okupem les ones)..............................................................52UHF

Programa provisional de les Trobades Anticivilització 2007
8, 9, 10 i 11 de setembre. Les activitats es divideixen en debats i tallers, de moment hem fixat els
debats. Els tallers s'aniran distribuint en funció de la dinàmica de les trobades. DISSABTE 8 DE
SETEMBRE Benvinguda i preparació de l'espai de les jornades. Primers tallers. Debat “El Kaos i
lo salvatje” animado por XXX. DIUMENGE 9 DE SETEMBRE Debat: “Una anticivilització no
primitivista” animat per Wolfi de Willfull Desobedience. DILLUNS 10 DE SETEMBRE Debat: “El
canvi global, una oportunitat per a l'autoritarisme” DIMARTS 11 DE SETEMBRE Debat: “Post
ecologisme. Per una ecologia sense romanticismes:” De moment tenim preparats els següents
tallers: "La teva salut a les teves mans o l'autodeterminació de la salut"/ "Tècniques de relaxació i
de relaxació corporal" / "Taller de riure" / "Aproximació a les nanotecnologies" / "Fabricació
casolana de sabó" / "Taller d'intrusió" / "Criptografia i PGP" / Segurament podrem afegir un taller
per fer pa. Si algú vol proposar i fer-se càrrec d'un debat o taller, s'hauria de posar en contacte
amb nosaltres per organitzar-ho amb temps. Esperem que les trobades siguin un temps per
compartir xerrades,habilitats, emocions, teories... ATENCIÓ!! Hi ha més informació a i hem
muntat un forum que gira sobre els 4 temes que centraran el debat de les jornades: kaos, anticiv
no primitivista, canvi global y post-ecologisme a www.nodo50.org/llavors . Així podreu participar
des d'ara mateix. RECORDEM!!! Cal portar: Tenda Sac de dormir Plat, got i coberts Tota la resta
ho organitzarem nosaltres per a facilitar les coses. S'agrairà la traducció de la convocatòria a
qualsevol altra llengua i la difusió a qualsevol mitjà.
Trobada antivilització 2007

Acció a Gracià contra el terrorisme turistic
Grups Autònoms de Resistencia Antiguiri (GARAG) Comunicat Oficial (I) La Residència Erasmus
per turistes d’alt standing, situada al carrer Torrent de l’Olla de la popular Vila de Gràcia ha estat
atacada per membres del GARAG la passada matinada. L’objectiu de la incursió nocturna, la
Residència Erasmus, és en realitat un plegat de vivendes elitistes des d’on turistes disfressats
d’estudiants disciplinats despersonalitzen la nostra ciutat. L’acció de denúncia contra aquest
projecte especulatiu ha deixat la porta de l’esmentat edifici inutilitzada. Al mateix temps, l’entrada
principal ha sigut redecorada amb litres de pintura poc estètics. Finalment, a les seves parets s’hi
ha pogut llegir: “REFUGEES WELCOME GUIRIS GO HOME” El GARAG sorgeix dels fàstics
populars per intentar sobreviure en una ciutat transformada en plató turístic permanent. Un parc
temàtic precuinat pels interessos del capital, i devorat pels nous peons del consumisme global,
els turistes, presumtes innocents. El GARAG incita a l’acció descentralitzada per lluitar contra la
humiliació turística; qualsevol via és vàlida des de l’atac criminal fins a la propaganda armada.
Per TOTS els mitjans. Descolonització o mort!
GARAG 13/07/07

Accions de protesta: aturen les obres del TAV
Ahir a les 5:30h de la matinada una trentena de persones van aturar les obres del TAV al barri de
Sants. Sis persones van encadenar-se a dalt de les grues i més d'una desena a la base
d'algunes de les màquines, a més van bloquejar un dels accessos de maquinària pesada a les
obres de les vies a l'alçada de la parada de metro de Santa Eulàlia. També dues persones van
encadenar-se a un bidó de ciment a l'entrada de les obres de l'Estació de Sants a la plaça Joan
Peiró. Sobre les 12h les persones encadenades a la base de la maquinària van ser deslligades i
identificades. Més tard, la vintena de persones que els hi donaven suport també van ser
identificades pels Mossos d'Esquadra. Unes hores més tard les dues persones del bidó van ser
deslligades i fins a la tarda no van ser baixades les altres quatre que quedaven a les grues.
Mentrestant, dues persones es penjaven a una màquina al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet de
Llobregat i a la nit va haver-hi concentració davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de
l'Hospitalet. Fins aquest matí aquestes dues persones encara es trobaven penjades a les
màquines, acompanyades d'una concentració per donar suport a les que van ser detingudes ahir
i que han sortit aquest migdia dels Jutjats de l'Hospitalet amb càrrecs.
barrisants.org + Usurpa

El judici de Can Vies no s'aplaça!
El judici al CSA Can Vies no s'ha aplaçat tal i com ha aparegut publicat a Indymedia. És cert que
degut a un recurs presentat podria aplaçar-se en les properes hores, però encara no s'ha rebut
cap notificació judicial que confirmi la informació publicada. Tant bon punt hi hagi una ressolució
judicial en ferm ho farem saber, però de moment mantingueu-vos en alerta davant del judici del
proper dia 20. Informarem d'això a travès d'Indymedia-BCN i BarriSants.org. Des de Can Vies
aprofitem per fer una crida a la solidaritat amb tots els centres socials okupats amenaçats a
Barcelona, i a donar suport a les persones detingudes recentment en les accions a les obres del
TAV. Qui vol fer les coses busca es mitjans, qui no busca excuses. Can Vies es del Barri.
CSA Can Vies, Sants

El fotoperiodista Albert ha estat absolt
L'Albert, fotògraf col·laborador de diversos mitjans, entre ells de Barrisants.org, ha resultat absolt
després de que el fiscal retirés els càrrecs abans de que s'acabés el judici. La lluita per la llibertat
d'expressió i d'informació ha estat i és encara per desgràcia una reivindicació legítima i
necessària cap a una societat plenament democràtica i justa, i entenem que és completament
inacceptable el cas que avui s'ha jutjat contra un fotoperiodista que l'únic delicte que ha comès
és comprometre's amb els moviments socials de base. Volem comunicar la nostra alegria pel
resultat del judici al nostre company encausat.
barrisants.org

El test de l'autèntic okupa
1. Quan veus una casa abandonada al teu poble, què sents?
a.Unes ganes irresistibles d'okupar-ho!!
b.Creus ke és un espai mal aprofitat i ke s'haurien de construïr pisos.
c.Desig de trucar a la policia per si hi ha algun okupa dins.
2. Quan veus passar un cotxe de policia amb la sirena, quina és la teva reacció?
a.Tens un sobresalt al cor i t'amagues on pots!
b.Continues caminant tranquil·lament.
c.T'envaeix una sensació de seguretat, segur que desallotjaran uns quants okupes.
3. Què fas quan veus tres mandarines sobre la taula?
a.No pots evitar fer malabars amb elles.
b.Te les menges sense pensar-t'ho.
c.Les esclafes sense pietat per a que ningú pugui menjar-les.
Les respostes la setmana ke ve. by Institut de Recerca dels Hàbits dels Okupes de Barcelona i rodalies.
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