
BARCELONA .- «La casa es queda, ens treuen per
la porta i tornem a entrar per la finestra.
Nosaltres vivim aquí i tornarem els cops que
faci falta». Amb aquest lema, dijous al matí
cap a les 10, una desena de persones van
aconseguir entrar de nou a l’edifici desallotjat
del Passeig Joan de Borbó i tornar-lo a okupar.
A l’edifici, desallotjat dos dies abans, ja hi
havia un grup de paletes preparant l’enderro-
cament. Durant tot el matí, veïns i veïnes i
diverses persones van concentrar-se davant la
casa per tal de donar suport i estar alerta ja
que hi havia certa incertesa en relació amb la
decisió que prendria la jutgessa amb el centre
social. Segons el comunicat de Miles de
Viviendas explicant el seu reallotjament: «(...)
Miles ha estat okupada de nou amb les veïnes
i veïns de la Barceloneta. Miles continuarà
sent un centre social, cultural i polític i un
servei de gratuïtat pel barri de la Barceloneta.
Bloquegem l’enderrocament perquè aquest
és l’inici d’un pla urbanístic que només
persegueix una substitució de població, la
més vulnerable, la de menys recursos, per
convertir un barri ple de vida en un pastís
immobiliari. Bloquegem l’enderrocament
perqué després en tindran molts més, i no en
deixarem passar cap. En aquest barri s’ha aca-
bat la resignació, s’ha acabat la por, s’ha aca-
bat la impunitat pels pocavergonyes que

juguen amb les nostres cases, vides i il·lusions
a base de bitlleteres inflades fraudulenta-
ment, o de pretesos faors que després no
acaba mai de pagar a la vida(...)».

Propietat dubtosa
La propietat de l’edifici no està clara i es troba
en disputa entre la guàrdia civil i Port 2000,
empresa gestora de l’àmbit del Port Vella.
Com a conseqüència d’aquesta extranya
situació, la denúncia que va portar al desal -
lotjament va ser interposada per la guàrdia
civil, mentre que el permís d’enderrocament
va ser sol·licitat i concedit de forma irregular
per Port 2000. Així, una empresa privada ha
estat beneficiària d’un procés administratiu
que només pot ser iniciat per l’administració
pública. 

Port 2000 i l’Ajuntament es desperten
Un cop desallotjada Miles i just el dia que es
reokupava, l’Ajuntament i Port 2000 van fer
pública la voluntat de construir vivenda social
a l’edifici. Enfront aquesta declaració, Miles
de Vivendas ha mostrat la seva sorpresa i indi-
gnació pel que consideren un «(...) bulo que
quedarà en paper mullat, com ja ha succeït en
d’altres ocasions». Alhora exigeixen que l’ac-
tual regidor de districte Carles Martí i Foment
de Ciutat Vella es reuneixin amb la Plataforma

d’afectats pel «pla dels ascensors», disposats
a assumir compromisos reals.

Veïnat contra la nova proposta
La Plataforma d’afectats en defensa de la
Barceloneta i l’AAVV de l’Ostia tampoc no
s’han cregut aquesta declaració de voluntats
de l’Ajuntament i Port 2000 i per això els
exigeixen que es comprometin a una
moratòria del «pla d’ascensors» i incloure en
el nou pla les modificacions de les propostes
veïnals. Tot plegat per continuar preservant,
conservant i mantenint el patrimoni històric
del barri.

Miles de Viviendas + Contra-Infos 5/6/07
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L’Estat espanyol ha estat denunciat pel tracte de racisme institucional als negres a la reunió de la societat civil de la O. d’Estats Americans  a Panamà. Va ser l’únic país que no va portar a l’agenda la qüestió de la reparació negra en el marc del bicentenari d’abolició d’esclavatge. 

LLUITES ESTUDIANTILS

Assemblea després de la reokupació

Condemnats a tres anys i mig de presó els 
estudiants detinguts contra la LOU el 2001

Tres anys i sis mesos de presó per dos joves i llibertat condicional per dos més
M ADRID .- El passat dijous 31 de maig
l’Audiència Provincial de Madrid va dicta-
minar sentència ferma de 3 anys i 6 mesos
de presó per a dos dels detinguts durant la
manifestació d’estudiants que protestaven
contra la LOU (LLei Orgànica
d’Universitats) a Madrid l’any 2001. Segons
diuen en el comunicat que han fet públic
els grups de suport Anti-LOU: “Aquesta
comdemna suposa la culminació d’un
montatge polític-judicial que ha durat 6
anys i que ha tingut com a objectiu reprim-
ir les veus que denuncien les misèries del
sistema. Aquesta sentència implica l’immi -
nent entrada a la presó d’en Dani i Manu,

així com la llibertat condicional per a
Marcos i Isra. Això només reafirmael nos-
tre rebuig al sistema i al seu aparell repres-
siu. Ara més que mai és quan es tenen que
escoltar els nostres crits i sentir els nos-
tres cops, quan la solidaritat ha de ser més
combativa.” Recordem que al 2001 es va
reformar aquesta llei universitària que va
provocar un allau de protestes a tot l’estat
per part dels estudiants. A Madrid hi havia
convocades dues manifestacions aquell
dia. Per una banda, la convocatòria de les
facultats de l’estat que utilitzen l’assem -
blea com a mecanisme de decisió, que van
decidir coordinar-se i per l’altra una  man-

ifestació instrumentalitzada pel PSOE, els
sindicats majoritaris, CCOO i UGT, i els
sindicats oportunistes de torn (Sindicato
de estudiantes, AEP, AJEC, BEI...). En una
maniobra política del PSOE, que va parlar
amb la Delegació del Govern, aquesta
manifestació va serlegalitzada, mentre
l’assambleària era penalitzada i criminal -
itzada i d’aquesta manera aïllada mediàti -
cament. Això va propiciar que la primera
fós massiva i la segona anés rodejada d’an -
tiavalots que no deixaven entrar ningú a la
comitiva.

Grup de Suport Anti-LOU 
+ Contra-Infos 5/6/07

REPRESSIÓ ALS MOVIMENTSSOCIALS

L’ADVOCAT DEL CAS REMARCA QUE NO HI HA CAP MOTIU PERQUÈ LA NÚRIA ROMANGUI A LA PRESÓ

Núria Pórtulas torna a declarar-se innocent
davant el jutge Del Olmo a l’audiència nacional

En els propers dies el fiscal ha de pronunciar-se sobre la petició de llibertat
MADRID.- Núria Pórtulas, la jove empresona-
da des del 7 de febrer, va tornar a
l’Audiència Nacional per declarar a petició
pròpia, davant el jutge Juan del Olmo el
passat dilluns 4. La declaració va ser llarga
(2h i 20 min) i dura, però la Núria va tenir
l’oportunitat d’explicar-se i aclarir algunes
qüestions davant del jutge. La fiscalia es va
centrar en el contingut de la documentació
i dels arxius informàtics que els mossos
d’esquadra van trobar a casa seva. L’advocat
de Pòrtulas, Benet Salellas, va presentar
una petició de llibertat, 25 mocions d’ajun -

taments catalans i 10.000 signatures que
demanen la llibertat de la noia. En els pròx-
ims dies, el fiscal ha de pronunciar-se sobre
la petició de llibertat i segons l’advocat, no
hi ha cap motiu pel qual la Núria romangui
a presó.  

La mentida dels mossos i ICV
L’informe dels mossos que han fet arribar al
jutge Del Olmo assenyala que Núria
Pórtulas «estava en condicions de cometre
atemptats en el moment de la seva deten-
ció». L’escrit també la defineix com a «anar-

quista antisistema». Dilluns durant la
declaració, Núria Pórtulas va negar tots
aquests fets. 

Les mobilitzacions no s’aturen
Aquesta setmana hi ha convocada una nova
concentració, com cada dimecres, davant la
seu d’Iniciativa per Catalunya a Girona, al
carrer Barcelona número 5, que començarà
a les 19.30h. Alhora, divendres hi ha progra-
mat un concert solidari a les 22h a la
Mirona de Salt. Més info: www.elsud.org

El Sud + Contra-Infos 5/6/07

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

REOKUPACIÓ DE L’EDIFICI EN DEFENSA D E L PATRIMONI HISTÒRIC D E L BARRI I CONTRA L’E N D E R R O C

Miles de Viviendas es queda a la Barceloneta
L’Ajuntament i Port 2000 ara volen construir-hi pisos protegits

DE 16H A 20H (MATINS NO) A L C/REINA AMÀLIA 11 BIS <M> PARAL·LEL

Oficina d’Okupació tots els dijous

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES A L CORREU DE ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics al Contra-Infos



Amenaça de desallotllament 
per el CSO “La Zarza” a Burgos

BURGOS .- El dilluns 4 de Juny, a les 11 hores,
agents de paisà de la policía nacional van
comunicar a unes persones que sortien del
CSO La Zarza de Burgos la ordre de desal-
lotjament dictaminada de forma cautelar
pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Burgos.
Simultániament, una persona que sortía de
casa seva va ser abordada por dos subjectes,
que cridant-la previament pel seu nom, van
procedir a malmetre la seva bicicleta

després d’un fort cop. Quan després aques-
ta persona va anar darrera d’ells, aquests van
mostrar de forma xulesca la placa de policía,
marxant-se amb total tranquilitat.
En els mes de cinc anys que el taller del
Carrer Real de Capiscol porta abandonat el
suposat “propietari” no s’ha preocupat pel
seu estat, fins que un grup de jóves l’ha reha-
bilitat per convertir-lo en un espaio cultural
obert.                           Contra-Infos 5/6/07

IMPUNITATPOLICIAL

Convocatòries contra la 
brutalitat policial dels mossos 

Concentració a la comissaria de les Corts i al Liceu
BARCELONA .- Arrel dels fets de les últimes
setmanes i de la brutalitat policial exercida
pels mossos d’esquadra sota ordres d’ICV-
EUiA, s’ha emès el següent comunicat signat
com a Gents del Poble que també convoca a
dues concentracions el dimarts 5 i dimecres
6 per tal de denunciar la impunitat del cos
policial: «Som molta gent qui estem sofrint
les actuacions dels Mossos d’Esquadra. Les
dades i les imatges d’aquestes últimes set -
manes així ho avalen. Imatges que parlen de
persones detingudes sent copejades i mal -
tractades en la comissaria de Les Corts. D’un
jove mort en les seves mans a Badalona.  De
persones arrestades “perquè els agents
estaven nerviosos” enmig de protestes pací -
fiques. De vetar totalment la llibertat de
manifestació i expressió i segrestar literal -
ment tota una convocatòria en un cèntric
carrer de la ciutat. De l’ús d’armes no
reglamentàries i de la seva justificació amb
arguments maniqueus i fal·laços. Imatges i
veus que ens parlen no d’una realitat aïllada
sinó de la punta de l’iceberg d’una forma
d’actuar brutal contra la població civil, que
afecta especialment a col·lectius de person -
es com immigrants, treballadores sexuals,
moviments socials i en definitiva a tots
aquells que “no caben” en la ciutat segons el
criteri d’uns pocs. Imatges i testimoniatges
que ens deixen clar qui són els responsables,
i que intentar presentar-los com víctimes és
una falta de respecte total a la veritat i a les
persones que han sofert en les seves carns
els maltractaments, les tortures, les pallisses
i fins i tot que han trobat la mort en mans
d’alguns dels quals el 6 de Juny es volen pre -

sentar davant la societat com víctimes.
Efectivament els Mossos d’Esquadra es man-
ifesten aquest dimecres contra la criminal-
ització que diuen patir. Les últimes actua-
cions que han portat a terme en actes
públics i polítics així com el tracte otorgat a
diverses persones detingudes -que per fi,
s’ha fet públic- han provocat una sèrie de
reaccions de la població que òbviament ha
criticat que aquest cos policial està portant
a terme actuacions en les quals fan ús de la
brutalitat i la violència. Però sembla ser que,
als ulls dels Mossos d’Esquadra i altres
organismes que s’han unit a la seva convo-
catòria per a aquest dimecres no és lícit que
la societat civil es manifesti en contra de
qualsevol de les seves actuacions o que els
mitjans de comunicació les facin públiques.
Això ho volen presentar com “un linxament
social i mediàtic”. Doncs aquesta mani-
festació seva no és més que una mani-
festació per a reclamar impunitat total i cap
control en les seves actuacions. 
Per tot això i en honor a la veritat, us ani-
mem a:
-Donar el vostre suport a aquest manifest
signant-lo de forma individual o col·lectiva.
-Redactar un petit escrit per a explicar com
us afecta la brutalitat d’aquest o qualsevol
altra força de seguretat en les vostres vides
o col·lectius. -Participar en la concentració
que realitzarem aquest Dimarts dia 5 de Juny
a les 8 del vespre enfront de la comissària
de les Corts. -Participar en una concentració
el dia 6 de Juny a les 6 de la tarda en la
Rambla, enfront del Teatre Liceu.».

Gents del poble + Contra-Infos 5/6/07

CIMERA G-8

Brutal represió policial a les
protestes contra el G-8

Més de 125 detinguts i desenes de ferits durant els enfrontaments
ROSTOCK/ALEMANYA.- Tot i les fortes mesures
policials i el desmesurat dispositiu desple-
gat, uns 16.000 agents, una multitudinària
manifestació va omplir els carrers de
Rostock, ciutat bastant conservadora al
nord d’Alemanya, per protestar contra la
cimera que celebren durant aquest dies els
paisos més industrialitzats + Russia, el
anomenat G-8. Entre 80000 i 100000 per-
sones de diversos sectors polítics i socials
van protestar sota el lema “Un altre mon és
possible”. Les reivindicacions dels grups
participants eren ben diverses, alguns
exigíen la desaparició del G-8, d’altres con-
trols internacionals que limítin el poder
dels grups financers, o d’altres fixar l’aten-
ció en el continent Africà ... La marxa va
començar de la plaça Amistat a Rostock ja
que Heiligendamm que es troba a uns 25
Km té prohibit l’ingrès a tota persona aliena
a la cimera i les autoritats han prohibit amb
una resolució judiacial qualsevol mani-
festació en un perímetre de 6 Km des de la
vallla que custodiarà la cimera. Durant el
recorregut un mar de banderes i colors
omplia els carrers, amb símbols antifeix-
istes i consignes contra l’energia nuclear,
tot i la forta presència policial amb
helicòpters que no paraven de sobrevolar i
produir molt soroll, la marxa va transcòrrer
en un ambient festiu i musical. Quan la
manifestació estava arribant al final la poli-

cia va intentar detenir algunes persones
que formaven part del anomenat “Black
Block” amb l’excusa de que la gran majoria
de persones que integraven aquest ampli
grup estava encaputxada i la llei alemanya
prohibeix aquesta pràctica. A partir d’aqui
van començar els enfrontaments entre els
manifestants i la policia que va utilitzar
tancs d’aigua i gassos per reprimir els mani-
festants. Van haver-hi desenes de persones
ferides i segons la policia 80 detingudes,
encara que podrien ser més segons algunes
fonts. Alguns dels grups convocants com
Attak van relacionar la càrrega policial amb
la presència dels “Black Block” i sugerien
apartar.los de les “seves” marxes. Gipfelsoli
Infogruppe que és el grup d’informació, sol-
idari amb lels opositors a la cimera del G8
ha penjat imatges a Indymedia on es veu
clarament quan comencen els alderulls i
com és la propia policia qui els comença.
Grups d’ultradreta també van intentar
expressar el seu rebuig al G-8, però la justi-
cia alemanya va prohibir la marxa del partit
“Nazionaldemócrata” prevista a Schwerin.
Davant la negativa  es van replegar i repar-
tir per les localitats veïnes. ABerlin també
va haver-hi un amarxa neonazi d’uns 100
caps rapats i que va acabar amb 13
detinguts. 
Més info:barcelona.indymedia.org

Contra-Infos 5/6/07

Els manifestants van ser atacats per la policia just al final de la marxa contra el G-8.

Obren un nou espai contra
cultural anomenat “La Travesía”

SARAGOSSA.- L’assembla que promou els
coneguts «assalts contraculturals» a la ciu-
tat, ha fet pública l’okupació d’un nou espai
que s’anomenarà Espacio Contracultural
Okupado La Travesía. En concret, es tracta
de l’antiga nau Walter Martínez, okupada
feia dos setmanes per la realització del ter-
cer assalt. Segons el comunicat emès pel

col·lectiu «(...) En aquesta ciutat, on dorme
buides 50.000 vivendes i polígons industri-
als gairebé es podreixen de fàstig, recu-
perem un espai mort per donar-li vida i
donar forma a algun dels nostres desitjos,
que en aquests assalts prenen sentit, textura
i color en expressions contraculturals(...)».

ECO La Travesía + Contra-Infos 5/6/07

ANTIMILITARISME

Agressió sexual militar 
MADRID.- La fiscalía demana nou anys de
presó per abusos sexuals per un funcionari
de la presó militar de Alcalá de Henares
(Madrid)Andrés García, celador major a la
presó militar d’Alcalá de Henares, va ser jut -
jat el passat dimarts 29 de maig per haver
abusat de tres interns. Segons la acusació,
que demana nou anys de presó i vuit d’in -

habilitació, el funcionari va tocar els genitals
de tres reclusos, entre març i maig de 2004,
a cambi de permetre-lis realitzar trucadas
telefóniques extraordinaries no
autoritzades per la direcció del centre. Un
dels acusants va manifestar que García li va
ordenar tocar-li els genitals i que li fés una
felació.                         Contra-Infos 5/6/07   

LLUITA ANTITRANSGÈNICA

Continua la penalització del
moviment antitransgènic

Judici el proper dilluns contra l’activista i sindicalista Josep Pàmies
LLEIDA .- El proper dilluns 11 a les 9.30h als jut-
jats de Lleida, se celebrarà la vista contra
l’activista antitransgènic i sindicalista Josep
Pàmies. Un dia abans, hi ha convocada una
manifestació sota el lema «Som lo que sem -
brem. Transgènics fora!» que començarà a
les 12 del migdia a la plaça Víctor Ciurana
(rectorat de la UDL) a Lleida. Pàmies s’en-
fronta a una petició fiscal de quatre anys de
presó i 50.000 euros en indemnitzacions per
una acció realitzada el 2003.  A continuació,
reproduïm part del comunicat de
l’Assemblea Pagesa: «El 13 de setembre de
2003, Assemblea Pagesa de Catalunya junta-
ment amb Ecologistes en Acció d’Aragó van
dur a terme una protesta davant la prolif-
eració de camps d’experimentació trans-
gènica a les nostres terres. (...) Aquell matí i
seguint una convocatòria internacional de
Via Campesina, una cinquantena de person-

es es van concentrar en un camp d’experi-
mentació de Syngenta, a la localitat
d’Alcoletge (Segrià), que no reunia cap mena
de mesura de seguretat. (...) Després de fer-
hi una sega simbòlica i recollir-ne unes
mostres, els concentrats van anar a la sub-
delegació del govern a Lleida per a entregar-
les conjuntament amb un manifest.  Més
d’un any després, en Josep Pàmies, històric
sindicalista pagès de Balaguer (La Noguera) i
activista per les llibertats i la dignitat al
camp, rebia notificació d’una denúncia d’Ál-
varo Giménez i Sacanell, guàrdia civil de
porta aquell dia. Aquesta mateixa el portarà
a judici, el dia 11 de juny, sota les acusacions
d’atemptat a l’autoritat i lesions, per les que
el fiscal demana una pena de 4 anys de
presó i una indemnització de 50.000 euros.
(...)».Més info: www.assembleapagesa.cat

Assemblea Pagesa + Contra-Infos 5/6/07



Les temperatures estiuenques cada dia es faran més habituals. Les màximes entre els 28 i els 30 graus seran
el més comú a les comarques litorals i prelitorals. El normal per l’època de l’any. El sol predominarà fins dil-
luns, quan una baixa pressió pot provocar tempestes a l’interior i al nord de Catalunya.

>>>L’oratge de la setmana vinent
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«zitzania@sindominio.net»

DIMECRES 6 DE JUNY I CADA DIMECRES -19.30H DAVANT LES SEUS D’ICV
A GIRONA C/ BARCELONA, 5.
Solidaritat amb Núria Pórtulas

ACTIVITATS DE JUNY A SETEMBRE WWW.SINDOMINIO .NET/MARXA-MAQUIS

X Marxa Homenatge als Maquis ‘07

DIMARTS 5 DE JUNY - 20H COMISSARIA CORTS - TRAVESSERA DE LES CORTS
DIMECRES 6 DE JUNY - 18H DAVANT EL LICEU - <M> LICEU

Prou brutalitat policial dels mossos

DIJOUS 7 I DISSATBTE 9 DE JUNY - 18H PLAÇA CATALUNYA - <M> CATALUNYA

Aturem el G8 també a Barcelona

DE DIJOUS 7 A DISSABTE 9 - TOT EL DIA - DAVANT PÀRQUING RENFE - CORNELLÀ

XV Festes Alternatives de Cornellà

DISSABTE9 DE JUNY - PÇA POETA BOSCÀ (DARRERA MERCAT BARCELONETA) 

III Futbol contra el neoliberalisme

EN DEFENSA DELS ESPAIS NATURALS

Al·legacions contra la incineració
de residus a la cimentera

La Plataforma Aire Net de Sant Feliu convida a enviar 
més al.legacions a Medi Ambient

SANT FELIU/BAIX LLOBREGAT .-La cimentera de
Sant Feliu de la companyia CEMEX, fa anys
que devora un turó del Parc de Collserola
amb la complicitat institucional. El soroll per-
manent d´aquest complex, és font de
molésties als veïns de la zona. Ara, a més, la
Generalitat vol legalitzar la crema de residus
industrials. La convocatòria va consistir en
una petita parada per recollir els documents,
alhora que es feien pancartes pels balcons.
De 18 a 21h es van fer unes 40 pancartes i es
van recollir 400 al·legacions individuals al
projecte d'adequació de la cimentera, que
CEMEX té a Sant Feliu de Llobregat. Aquesta
al·legació individual està disponible a :
http://airenet.es/ i es convida a tothom a
omplir-la i presentar-la personalment a

l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels
Serveis Territorials del Departament de Medi
Ambient (Travessera de Gràcia, 56, 6a planta).
Dimarts 29 de maig, es presentaran totes les
al·legacions individuals més les que està
preparant la Plataforma, de caràcter més tèc-
nic amb la col·laboració de col·lectius ecolo -
gistes i entitats ciutadanes que viuen el
mateix problema als seus municipis. També es
va convocar una concentració silenciosa a la
Plaça de la Vila, durant l'acte final de campa-
nya d'ICV-EU, al qual tenia previst assistir el
Conseller de Medi Ambient i Habitatge i ex-
alcalde santfeliuenc, Francesc Baltasar. Els
assistents de la Plataforma portaven armilles
grogues acompanyades de mascaretes.

Aire Net contra la Incineració 5/6/07 

PRESOS I PRESES EN LLUITA

Una reclusa morta a Soto del Real
SOTO DEL REAL.- La matinada del 26 de maig, a
la presó de Madrid V, en el mòdul de dones,
va aparèixer morta una de les preses amb una
bossa de plàstic al cap. Les funcionàries no

van atendre els crits d’ajuda que demanava la
companya de cel·la de la noia morta i el
metge va tardar més de mitja hora en aparèix-
er.                                    Contra-Infos 5/6/07

Solidaritat amb Roberto Catrino
L’Estat espanyol obstaculitza la seva llibertat

HOLANDA.- Després de gairebé dos anys
d’empresonament a l’Estat Holandes el com-
pany anarquista Roberto Catrino es troba en
un punt on segons la legislació holandesa ha
acomplert el temps suficient de la seva con -
demna (que finalitza el març del 2008), per
a gaudir del dret a sortir de permís els caps
de setmana. Per a poder satisfer aquest dret,
però, necessita tenir la seva documentació
en regla. Fa dos mesos que el Roberto va
tramitar, a traves del consolat espanyol a
Amsterdam, la sol•licitud corresponent.
Però resulta que l’Estat Espanyol no li pro-
porciona la seva documentació sense cap
raó aparent; impedint-li la pràctica d’aquest
dret i obstruint l’aplicació de la llei holan -
desa, la qual cosa podria derivar en un con -
flicte diplomàtic. No obstant, fa una set -
mana que el Roberto va poder sortir 5 hores
de permís amb motiu del nou canvi de
presó, i te prevista una nova sortida per al
proper 17 de juny. Sense documentació!

Això demostra la voluntat de les autoritats
holandeses de facilitar aquest dret al nostre
company al mateix temps que evidencia
l’actitud de les autoritats espanyoles que no
perdonen que el Roberto no cedis al xan-
tatge al que el varen sotmetre l’any 2005.
Cal recordar que l’Estat Espanyol va dema-
nar la seva extradicio, ara fa mes d’un any, la
qual va ser denegada per l’Estat Holandés
per l’escassa fonamentació de la mateixa.
Tanmateix, les autoritats espanyoles soste-
nen que el Roberto encara no ha acomplert
la seva condemna, fet més que discutible
jurídicament parlant. Per protestar pots
escriure a: Ministerio de Asuntos Exteriores
y Comunicación
C/Padilla 46 28080 - Madrid o, Pza.
Provincia 1 28080, Madrid. La nova adreça
de Roberto és: Roberto B. Catrino López. P.I.
Westlinge. Van Noortwijklaan. 21701 BP
Heerhugowaard. The Netherlands

Grups de  Suport + Contra-Infos 5/6/07

No a la deportació del turc Binali
Yildirim exiliat a Mallorca

MALLORCA/ILLES BALEARS.- La policia espany-
ola va detenir a Binali Yildirim en un hotel
de Mallorca. L’acusen de ser un membre
d’una organització terrorista i el volen
deportar a Turquía, a pesar de tenir estatus
de refugiat polític a Alemania. Binali
Yildirim va ser detingut per l’Interpol el 29
de maig de 2007. Binali Yildirim va estar
enpresonat molts anys a Turquía per la seva
activitat en el partit marxista leninista
TKP(ML). En el 2001  va ser alliberat pel seu
estat de salut. Després va sortir del país

per la gravetat de la seva salut i la seva
cadena perpetua. Desde fa quatre anys está
vivint a Alemania com refugiat polític.  La
detenció per part de l’Interpol a Mallorca,
es una entre moltes en paisos europeus.
Binali Yildirim pertany al mateix grup com
Yusuf Karaca, Süleyman Sahin, Zeynep
Yesil, Veysel Cinar i altres revolucionaris
que están amenaçats per la extradició a
Turquía. La detenció de Binali Yildirim no
es legal. 
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Fe d’errates
Butlletí 466

Redacció.- En el butlletí anterior, a la notí -
cia referent al CSO Les Oblidades, vam
indicar erròniament que el CSO estava sit -
uat a Manresa, quan en realitat és a
Terrassa. Des de la redacció del Contra-

Infos demanem disculpes per aquest lapsus
i les encoratgem a continuar en la lluita i a
fer-nos arribar totes les notícies que hi hagi
a zitzania@sindominio.net.
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LLUITES D’ARREU

Alliberat un activista maputxe
denunciat per una petrolera

La petrolera Apache Corporation l’acusa de 
l’usurpació de la terra on ell sempre ha viscut

ARGENTINA .- El passat dijous 31 de maig va ser
posat en llibertat Martín Maliqueo, dirigent
indígena maputxe detingut la matinada del
dia anterior a l’aeroport d’Ezeiza, quan
ingressava al país procedent de Nova York.
Martín Maliqueo havia estat convidat al
Fòrum Permanent sobre qüestions indí-
genes, a Estats Units, on va denunciar el
paper de les empreses petroleres dins dels
territoris comunitaris. L’activista maputxe va
ser detingut per haver faltat al judici on la
petrolera Apache Corporation l’acusa de
l’usurpació de la terra on ell sempre ha vis-
cut. Les multinacionals i les empreses
petroleres compren terrres on hi viuen
comunitats indígenes com els maputxes, i
com que no poden expulsar-los, els denun-

cien per usurpació. El judici per aquesta
causa contra Martín Maliqueo havia estat
fixada finalment pel 28 i 29 de maig, i degut
a un retard a l’aeroport no va poder arribar a
temps a la celebració del judici, que va ser
suspès. Malgrat tot, el dirigent indígena va
ser detingut per no haver assistit al judici. La
comunitat maputxe a la que pertany
Maliqueo va veure com el 2001 l’empresa
petrolera Pionner, actualment Apache
Corporation, irrumpia a les seves terres,
explorava i perforava pous, i construïa oleo-
ductes. Els indígenes esperen la celebració
d’aquest judici, ja que creuen que els jutges
els donaran la raó, doncs l’únic delicte que
han comès és defensar el seu territori.
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