
Info Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996                               Nº 512 setmana del 23 al 29 de gener 2008 :::

EN CAS DE DESALLOTJAMENT DE LA FARGA CONCENTRACIÓ a Pl. de Sants a les 20h <M> L5 L1 Pl. Sants

CONCENTRACIÓ ABORTAMENT LLIURE I GRATUÏT Dmc 23 a les 19h Pl. Sant Jaume <M>L4 Jaume I

ACTE EN SUPORT AL JUDICI DEL CSA CAN VIES Dj 24 a les 8:30h dvt Audiencia Provincial <M>L1 Arc de Triomf

CONCENTRACIÓ DESALLOTJAMENT DE KAN KADENA Div 8h a Kan Kadena c/Laurea Miró <M>L1 Can Vidalet

EXPOSICIÓ COL·LECTIVITZACIONS EMPRESES A CATALUNYA Fins 29F Local CGT Via Laietana 18 <M>L4 Jaume I
Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 Dissabte 26 Diumenge 27 Dilluns 28 Dimarts 29

 ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 

20:30h Kafeta per 
l'autogestió

10:30h Taller de 
cerveza artesana
14h Calçotada 
popular

21h Assamblea 
okupes

18h Kafeta 
informativa

KOP-ALTA TENSIÓ
C/Dr Soler i torrents, 36
FGC El Prat 

19:30-24h Kafeta

  Festa V 
Aniversari

20h Taula rodona 
sobre lluita actual al 
Prat

21:30h Sopador 5 
euro 23h Espectacle 
de magia + concert 
de rumba

22h Concert amb 
Pitxirecords + Krater 
+punxadiscos rock 
hxc

18h Tarda amb 
hombres xineses + 
malabars + 
bastoners + diables

19:30-24h Kafeta
20h Assemblea 
d'activitats i tallers

19:30-24h Kafeta
19:30h T. de ferro
19:30h T de serigrafia

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

Dimecres 10h-22h Jornada debat i reflexió 30 
anys de mentides, corrupció i falsa democràcia 
durant tot el dia exposició + passi de videos + 
dinar popular 

17h Assamblea 19h-22h Kafeta Hardbattle

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

bankarota@moviments.net
www.moviments.net/

okupaskny

Divendres 19h Kafeta  

ATENEU MULEI
 c/Iglesias, 10
RENFE Molins s. Rei

19-21:30h Kafeta 
oberta  

19-21:30h Kafeta 
oberta

12-14h   Kafeta   
oberta
19-01h Kafeta

18h Assemblea 20 a 22h Tertúlies de 
llana

19-21:30h Kafeta 
oberta

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

20:30h Ass.

CSO L'ESKONDITE 
Av. Terraplè, 33
RENFE Molins s. Rei

18:30h – 20:30h 
Biblioteca +taller de 
fanine

21:30h Sopador vegà 
komeyerba

18:30h Biblioteca 
+taller de radio
18-00h  Kafeta up da 
punk down da 
reggaeton 

22-03h Kafeta 
espontània

18h Kafeta 
espontània Placidos 
domingos

18:30h Biblioteca
20:30h Assemblea 
cso

 dilluns a divendres de 18 a 20h Biblioteca pirata

CAL FORNER
C/ Martí Julià, 83
<M> L5 Collblanc

18-23h Kafeta + tenda 
gratis 

20h Taller de tantra 19-01h Kafeta + 
tenda gratis

19h Intercanvi 
idiomes: 
anglès/castellà

19h Intercanvi 
idiomes : 
alemany/castellà

CAL SUIS
C/Finestrelles, 36-38
Esplugues de Llob.

18h Rocòdrom i 
kafeta

Dissabte a partir de les 10:30h Jornada de 
reflexió de les lluites de Collserola 
passis de video + debats + dinar popular 
+19h kafeta 

KAN KADENA
C/Laurea Miró 134
<M>L1 Can Vidalet

Alerta de desallotjament! Divendres 25 a les 8h concentració i esmorzar

 SANTS - HOSTAFRANCS – BADAL – LES CORTS

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

20h Ass. Csa 21:30h 
Sopador popular
19h Kafeta oberta 

19:30-22:30h 
Intercanvi de vinils

Divendres 20h-02h Kafeta mujeres 
preokupando + xerrada inicis, trajectoria i  
present MPK + sopador + dj's

19-22:30 Kafeta 20h 
Bastoners

19-22:30h Kafeta

 Dijous a l'acte en suport a Can Vies a partir de les 8:30h del mati hi haurà actuacions musicals, poesia, teatre, cultura popular, lectura de manifestos, etc.

SALA INFERNO
C/ Diputació, 7
<M> L1 L3 Pl Ecspanya

Dijous 20h Cicle video llatinoamerica + debat   +kafeta amb Enrriketa  Dissabte 21h Concert puntual haemophagia + pesta porcina + 
brutal project + morbid assholes + crani septic + infected flesh + dj 
noise-terror 3 euro

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

20:30h Assemblea de 
suport a presxs de 
bcn

21h Pizzeria Giovani 21h Xerrada sobre 
presons de menors 
22h Sopador vegà

14:30h Menjador 
vegà

21h Assamblea 
oberta

 Tots els dies llibres d'arts, fotografies i cine a canvi de la voluntat

LA CIUTAT INVISIBLE
c/ Riego 35 baixos
<M> L5-L1 Pl. Sants

10-14h i 17- 21h 
Llibreria disrti 
10-13h Centre de 
documentació

10-14h i 17-21h 
Llibreria disrti 10-13h 
Centre de 
documentació

10-14h i de 17-21h 
Llibreria disrti10-13h 
i de 17-21h  Centre 
de documentació

10 a14h i de 17 a 
21h Llibreria 
disrtibuidora Aula 
Media

10-14h i 17-21h 
Llibreria disrti 17-
21h Centre de 
documentació

10 a14h i de 17 a 21h 
Llibreria 
disrtibuidora Aula 
Media

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

19:30h Ciberkafeta 19h Jornada de   debat  19:30h Ciberkafeta

NOU ESPAI OBERT
c/Violant d'Hongria, 71 1
<M>L5 Badal/pl Sants

Tots els dimarts a partir de les 20h distribució del Info Usurpa i Contra Infos + 
Oficina d'Okupació tots els dimarts 18-21h 

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

Dimarts a les 20h Festa d'aniversari dels 
500 números del Contra Infos!

BAHÍA
c/Olzinelles 31
<M> L1/L5 Pl. de Sants

C. P. LES CORTS
c/Entença 237
<M> L5 Entença

20:30h Fes-nos saber 
les teves propostes

18-22h Kafeta + 
biblioteca    Espontània  

Divendres18-22h Kafeta    + biblioteca   
Espontània

18-22h Kafeta    +   
biblioteca 
Espontània

GRÀCIA - VALLCARCA - LA SALUT

http://sindominio.net/espaiobert0,21cm
http://sindominio.net/espaiobert0,21cm
http://sindominio.net/espaiobert0,21cm
http://www.moviments.net/
mailto:bankarota@moviments.net


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-laboratorio de 
malabares (mazas, contactball y pilotes)

19h Rocòdrom lliure

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

20h Assamblea 
ateneu

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

Dijous 19h-00h Kafeta   brasilera   amb pinxos i 
tapeo festiu + passi de video A origem do 
punk do brasil

Diumenge 19-00h Kafeta oberta

KASA de la MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33
<M>L3 Lesseps

17h-18:30h Taller de 
moitai

Divendres 17h-18:30h Taller de moitai 19h-
20:30h Taller de ioga 21:30h Sopador + 
xerrada Moviment autònom a veneçuela. 
L'okupació com a eina

LA QUIMERA
c/Verdi
<M> L3 Fontana

 20:30h Observatòri 
de Gràcia + xerrada 
Cooperatives 
d'habitatge

20:30h Xerrada 
stàndards i accés al  
món web (porta el teu 
portàtil)

18h Ciberteteria Distri LOGOFOBIA oberta cada dia de 
17:30h a 21h (menys dijous i diumenges)

20:30h Curs de 
Gnu/Linux (inscripció 
previà)

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

18-22h Obert 18-24h Obert
21.30h Ass. Torna

18-02h Obert 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
19h Projecció i 
cinefòrum Brad Will 

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

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

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

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

SAGRADA FAMÍLIA – CLOT -  POBLE NOU - HORTA  - SAGRERA 

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

20h Distribució 
Cooperativa  i un 
Rave !distribueix les 
comandes

19-01h Kafeta Ajen 19-01h Kafeta 
Maulets

14h-16h Espai lliure 
capoeira 

15h-19h Taller de 
defensa personal

19h Assemblea Ajen 18h Assemblea 
Rebel'Art
21h Ass Maulets 
eixample

LA DIANA 
c/Ruiz de padrón, 38
<M> L5 Camp de l'Arpa

14-18h Taller de 
cartes a preses i 
tapeo vegà + 
distribució infos

15h menjador vegà 17-22h Taller d'art 
DIY : plantilles, 
dibiuxos i collage

CSO LA REVOLTOSA
c/Rogent 82
<M> L1, L2 Clot/Encants

17-21h Classes de 
castellà, català i 
angles  20h T.dansa 
hawaiiana     

a partir de les 20h 
passi de video Death 
Proof Espai obert per 
dones   i lesbianes    

20h Passi de video 
Contracorrent + debat 
+ kafeta oberta

17h Teteria amb 
pastissos, punt de 
trobada i internet

19h Dansa oriental 
21:30h Assemblea

http://revoltosa.squat.ne
t

19h Taller de 
literatura 1984
21h Kafeta pro 
presxs

LA TEIXIDORA
C/Maria Aguiló, 35
<M> L4 Poble Nou

17:30h Grup iniciació 
al clown

15h Jornada de curro 
17:30h Taller capgros 
19:30h lluita maputxe 
21h Sopador + kafeta

17:30h Grup 
iniciació al clown 
19h Assamblea 
oberta

LA PAPA
c/Sagrera 14 
<M> L5-L1 Sagrera

21h Sopador     vegà  18-21h Jam sessió 
amb tapes 21h Infobar 
solidari

CASA DE BRUJAS
c/ Snt. Iscle 26
<M> L5 Virrei Amat

18h Taller d'escacs, 
Porta't el teu taulell!

15:30h Menjador 
vegà i passi de peli

CASC ANTIC - BARCELONETA

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

10h Taller d'arab
20h Assamblea oberta 
V de Vivenda

11h Taller dansa del 
ventre

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

Distri oberta mati i 
tarda

Distri oberta mati i 
tarda

Distri oberta mati i 
tarda

Distri oberta mati Distri oberta  tarda Distri oberta mati i 
tarda

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

21:30h Jam Sessió 21h Projecció de video 22h Concert amb La 
Ceguera (rock 
acústic)

22h Concert amb 
Jazz Nikolson

CAN ARDÍA
c/Sant Miquel 45
<M>L4 Barceloneta

12h Taller arts 
marcials

20h Taller de francès 
21:30h Ass. CSO

BESÒS - SANTA COLOMA - MARESME

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

III CERTAMEN DE CONTES ANARQUISTES ja podeu enviar contes fins 
l'abril de 2008.  Els podeu enviar a: albesos@nodo50.org o portar-los a 
l'ateneu.

Dilluns 18:30h Reunión anárquico-informal 
propuestas-iniciativas

www.albesos.tk

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

Dimecres 20:30h Ass. CSO
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

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

18h Biblioteca social 
la Hoguera+ 
Cooperativa consum 
El Cabàs

18h Biblioteca social 
la Hoguera + 20h 
Plataforma defensa 
Serra de Marina

LOCAL SOCIAL KRIDA
c/Sicília, 97
<M> L1 Fondo

19:30-21h Cooperativa 
Consum    + distri +   
kafeta

19:30-21h Kafeta + 
distri

KAN KAL AYA
c/Jacint Verdaguer, 
RENFE El Masnou 

18h Espai obert de 
malabars
22h Assamblea 

CSOA LA FIBRA
Plaça Pintor Cusach
RENFE Mataró, bus nº3

20h Kick Boxing 18h Intercanvi de 
llengües  
20:30h Taller trapezi

18h Que passa a la 
plaça ?

19h   T. de hacklab   
nomada  20:30h 
Kick Boxing i taller 
trapezi

20.30h Ass. CSOA

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

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
18h T.  percussió

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
18h T.  percussió

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
19h Ass. CSO

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca

COLLSEROLA - 9 BARRIS - SARRIÀ

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes

19h Cine de barri 

CAN MASDEU
Camí St. Llatzer, s/n
<M> L3 Canyelles

www.canmasdeu.net
Tot el dia a partir de les 
10h Treball a l'hort

9h Taller de pa 
artesanal

SOLAR BICIOS@S
c/Joaquim Valls, 137
<M>L4 Via Julia

17:30h  Taller de 
bicis 

http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
mailto:lafabriketa@hotmail.com
mailto:lafabriketa@hotmail.com
mailto:lafabriketa@hotmail.com
mailto:albesos@nodo50.org
mailto:albesos@nodo50.org
mailto:albesos@nodo50.org


ATENEU POP SARRIÀ
c/ Clos St Francesc, 3
FGC Sarrià

19-23h Kafeta 19h Cooperativa 
germinal

19-2h Kafeta 19-2h Kafeta 19-23h Kafeta 19-23h Kafeta 19-23h Kafeta

CASA AL FIN
c/Pomaret 82
FGC Sarrià/Peu funicul.

16h Kafeta + passi 
de video El despojo 
+ concert Ray 
Callao (latin-rock 
nsalada)

20h Xerrada debat 
sobre arte y calle 
(llatinoamèrica)
22h Assamblea

VALLÈS OCCIDENTAL – BAGES - ALTRES

CNT MAN/VALLDAURA
C/Jorbetes 15 
RENFE/FGC Manresa

20h: Taller  guitarra 19-21h Sindicat i 
Biblioteca obertes
19-21h Asses jurídic 
Gratuït

19- 24h Kafeta amb 
futbolí a preus 
populars

EL KASALET
c/Societat, 4 
RENFE FGCTerrassa

19-23h Kafeta benefit 
Autogestió cases 
okupades de can 
Beltza + distri la Bruixa

19-02h Kafeta 19h Kafeta 

De dijous a diumenge Biblioteca + WIFILET Porta el teu PC portàtil, PDA, pocketPC,... i connecta’t gratuïtament. 

FIGA ELECTRICA CSA
c/  barberà, 81
RENFE Cerdanyola

19h Kafeta + Futbolí 17h Ass. Maulets
19h Kafeta + Futbolí

19h Assamblea
CSA

CAN CANALETES
Camí veïnal de St Iscle
RENFE Cerdanyola

Dimecres 19h Xocolatada popular en suport 
FECSA i Can Canaletes a la Pl. Ajuntament de 
Cerdanyola

 

::: NOTÍCIES :::

Comunicat de La Muerte davant el desallotjament
Us escrivim des del local expropiat “La Muerte”, situat al nº31 del carrer Congost, a la Vila de 
Gràcia. Aquest espai, autònom i autogestionat amb 5 anys de vida, vol ser desallojat el proper 4 
de Febrer pels seus propietaris que, un cop van rebre en herència aquesta hisenda, reclamen 
allò que la llei els hi otorga. Volem denunciar públicament la hipocresia d'aquests, que a més de 
tenir abandonada la finca durant un munt d'anys diuen que hem provocat destrosses dins d'ella, 
res més llunyà de la realitat, donat que aquesta finca es trobava en una situació de total desús i 
en un estat deplorable. Després de molts anys de treball, hem convertit aquest espai en una 
realitat  que dóna i  ha donat cabuda a molts projectes i  inquietuts de persones del  barri  i  a 
infinitat de projectes socials (menjadors i sopadors vegan diaris, xerrades i projeccions de vídeo, 
tallers de combinació d'aliments, tallers de plantes curatives, de costura, massatges, terapies 
anti-psiquiatria,  música  independent,  biblioteca,  distribuidores,  solidaritat  amb  companys  i 
companyes repressaliades, etc.) i tot això sense cap tipus d'ànim de lucre. Gràcies a tots i totes 
les que vau posar i poseu la vostra suor per amor a l'art! Malauradament sempre hem sabut que 
algun  dia  això  succeïria,  que  ens  desallotjarien,  donat  que  el  sistema  judicial,  protegeix  la 
propietat  davant  el  dret  a  l'habitatge o a l'ús  públic  d'espais  en desús,  però potser  aquesta 
costum nostra de somiar, crear, compartir, lluitar... ens fa afrontar amb més enteresa aquestes 
batalles. És per això que fem una crida a tos i  totes aquelles que vulguin solidaritzar-se, no 
només amb nosaltres sinó amb aquesta idea, és a dir:  la de donar dignitat  a la vida de les 
persones oprimides davant l'abús de especuladors/es i poderosos/es. No volem una casa per 
nosaltres sinó el fi de l'especulació salvatge, de la despenalització de l'okupació i de la impunitat 
que converteix les nostres vides en una lenta agonia. CONCENTRACIÓ DAVANT LA MUERTE 
EL PROPER 4 DE FEBRER A LES 8.30H DEL MATÍ. NO ENS FARAN CREURE!!

Ass. de La Muerte22/01/08

Acte en suport a Can Vies
El  passat  18  d'Abril  del  2006,  TMB presentà  una  demanda  civil  per  a  iniciar  el  procés  de 
desallotjament  (desnonament  per  precari)  del  CSA Can  Vies.  La  intenció  de  la  empresa, 
propietat en un 50% de l'Ajuntment de Barcelona, és superar el fracàs judicial que li suposà, 
l'any 1998, l'arxivament de la denúncia penal per usurpació. En aquell moment, el recolzament 
social fou clau per aconseguir aturar aquell procés i és el mateix suport el què avui aturarà la 
demanda actual. El TGV ha comportat l'arribada d'estructures antisocials com és el Calaix de les 
vies  i  el  pla  de  remodelació  de  l'estació  de  Sants.  El  conjunt  del  projecte  afecta  greument 
l'estructura històrica i l'arquitectura del barri, així com la seva composició social. Es guanya en 
superfície comercial,  en sól  per especular,  en quantitats de pisos i  hipoteques, i  es perd un 
centre  social  plenament  integrat  al  barri.  L'encarregat  de  projectar  i  executar  les  obres  és 
l'Ajuntament, ell és el responsable de tirar endavant una operació urbanística que imposa un 
model de ciutat on s'esclafa la vida quotidiana de les persones que l'habiten. El dia 24 i 25 de 
Gener es celebrarà el judici contra Can Vies a l'Audiència provincial de Barcelona al passeig 
Lluís Companys. Durant tot el dia es farà un acte de suport al què us convidem a assistir. 
ATUREM LA DEMANDA. NO AL JUDICI. CAN VIES ÉS DEL I PEL BARRI!!!

barrisants.org 22/01/08

Crida de suport a Kan Kadena
El dia 25 de gener a les 8:00 hrs està prevista l'execució del desallotjament preventiu, malgrat el 
recurs interposat que encara s'està tramitant...  Aquest desallotjament forma part de la lògica 
especulativa del Pla Sant Llorenç, que és un més dels diferents plans urbanístics aprobats per 
l'Ajuntament  d'Esplugues  de  Llobregat,i  dirigits  per  empreses  privades  com  PROMOCIONS 
RUVE S.A. que atempten contra el patrimoni històric del poble i que en el seu projecte, estan 
expropiant i  enderrocant  terrenys,  horts i  vivendes d'aquesta àrea del  Baix Llobregat.  A Can 
Kadena els plans indiquen que s'enderrocaran els dos edificis que formen part de la masia, a 
l'interior del qual es troben les restes d'un molí d'oli del segle XVIIIi el terreny frontal a la casa on, 
desde fa 10 anys, es treballa un hort d'agricultura biològica urbana, que és l'únic que queda a tot 
el carrer i a tota la zona. Per tot això, fem UNA CRIDA POPULAR per a que DURANT TOT EL 
MATÌ  DEL DIA 25  DE GENER,  A PARTIR DE LAS 8...  us  convidem a  la  concentraciò  i  al 
esmorzar popular per a aturar el desallotjament. CAN KADENA RESISTEIX!!!

Kan Kadena 22/01/08

Jornades de lluita contra l'experimentació animal (BCN)
Ja fa uns 9 anys que va començar una campanya a nivell internacional contra HLS (Huntingdon 
Life Sciences), el laboratori de vivisecció més gran d'Europa, on milers d'animals són privats de 
llibertat  i  sotmesos a tortures continues.  El  motiu:  el  benefici  econòmic  que obtenen unes 
quantes empreses, entre elles HLS. És per això que per a moltes, aquesta empresa representa 
la  capacitat  de  destrucció  que mostra  el  sistema  en  el  seu  avanç  de  la  mercantilització  i 
sometement  de  tota  forma  de  vida.  En  el  curs  d'aquests  últims  anys  la  campanya  ha 
aconseguit victories tan importants com provocar que HLS tingui uns 80.000 milions de dòlars 
en deutes, que s'hagi vist obligada a tancar diverses de les seves instal·lacions, que hagi estat 
expulsada de la Bolsa de NY, o que altres empreses com Mars, Deutsche Bank i moltes altres 
(més de 250 fins ara) hagin optat per tallar els seus vincles amb el laboratori. A dia d'avui ja són 
col·lectius de 20 estats diferents els que s'han sumat a la campanya, i  nosaltres no volem 
quedar-nos al marge. Fa uns mesos, amb dues concentracions simultànies contra Deutsche 
Bank, va sorgir a Barcelona un grup decidit a tirar endavant la campanya contra HLS a nivell
de l'estat espanyol, centrant-se actualment en l'empresa farmacèutica Novartis, per ser un dels 
clients més importants d'HLS. Com algunes ja sabeu, el 17 d'octubre ens vam reunir davant de 
la seu principal de Novartis, situada a Barcelona, amb la que els vam fer saber que aquí també
tenen  enemics.  Hem  convocat  una  nova  concentració  pel  9  de  febrer  a  les  12h  a  la 
pl.Monumental.  A part,  des del  primer dia del mes (divendres 1 de febrer) fins al  dia de la 
convocatoria us proposem duu a terme les vostres pròpies accions contra  l'experimentació 
animal, a poder ser objectius relacionats amb HLS. Volem animar a tots i totes aquelles que 
sapiguen el que està passant dins HLS i no vulguin tolerar-ho, a què participin en les accions i 
que acudeixin a la concentració. Disposem de varis espais on la gent que vingui de fora de 
barna  podrà  estar-hi  i  tenir  un  lloc  on  dormir  tan  divendres  com  dissabte.  Desprès  de  la 
concentració de dissabte hi haurà activitats que en breu farem públiques, així com un telèfon 
de cotntacte orientat a solucionar possibles dubtes o inconvenients. Ha arribat l'hora d'actuar i 
trencar  el  silenci  de l'explotació  animal,  perquè si  ens ho proposem podem parar  aquesta 
bogeria, perquè sinò ho fem nosaltres no ho farà ningú.... Ens veiem el 9 de febrer a Bacelona.
-JORNADA D'ACCIONS DESCENTRALITZADES, DE L'1 AL 9 DE FEBRER. CONTRA
EMPRESES I ENTITATS RELACIONADES AMB L'EXPERIMENTACIÓ ANIMAL (SI POT SER
HLS I NOVARTIS) CONCENTRACIÓ DAVANT NOVARTIS, 9 DE FEBRER A LES 12:00h A LA 
PL.MONUMENTAL (<M> MONUMENTAL LINIA 2)
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Segueix el maltracte cap al company pres Rafa
El compa Rafael  Martínez Zea nos pidió  que hiciésemos público el  último  trato  vejatorio  y 
humillante que ha recibido dentro del talego “en cuanto a la retención de materiales para mis 
estudios aún sigo igual, es mas, me apunté por instancia a un curso de pintura al óleo, y como 
no sé pintar al óleo, ME HAN ECHADO!. Se supone que dichos talleres están para aprender, 
pues bueno, un día he durado, todo un récord. Ellos se creían que como estoy estudiando el
bachillerato artístico, era una especie de Dalí o algo así y que podría servir como monitor para 
los demás. Y al ver que no era así, y que yo tampoco acepto ser monitor (que paguen a uno de 
la calle, que para eso tienen dinero), pues sin más me han echado. Ni siquiera me lo han dicho 
a la cara, me lo tuvo que decir uno de aquí, que yo ya no iba a ir al curso de pintura porque 
querían  gente  que  supiese  algo  sobre  el  óleo.  Después  que  me  vengan  hablando  de 
“reeducación”... Una mierda para la reeducación carcelaria! Viva la anarquía!!”
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Presentació d'un llibre de les okupacions a València
El proper divendres 25 de gener a les 19:30 h. es cel·lebra a València la presentació del llibre 
"Abriendo Puertas: Okupaciones en Valencia 1988-2006". Es realitza a l'Ateneu Popular del 
Carme i després hi haurà una Projecció de video i debat amb gent de CSO en actiu. El llibre ha 
estat editat per "Ediciones La Burbuja" i tracta la història de l'Okupació a la ciutat de València, 
quasi 20 anys d'experiències amb resultats desiguals i que deixen moltes preguntes en l'aire.
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USU RPA! 
Telèfon: 932844756 (Dimarts 12:30h a 16h) 
email:<usurpa@riseup.net> 
http://usurpa.squat.net

Tele i Ràdios Lliures i Pirates  
CONTRABANDA www.contrabanda.org ........................................................91.4 FM
PIKA www.radiopica.net..................................................................................96.6 FM
BRONKA www.radiobronka.info ..................................................................104.5 FM
LINEA 4 (Nou Barris Sant Andreu) www.radiolinea4.net............................103.9 FM
TRAMA (Sabadell) www.radiotrama.net.........................................................91.4 FM
KAOS (Terrassa) www.canangladajove.terrassa.net ..................................90. 1 FM
KORNETA (Berguedà) www.radiokorneta.info..............................................90.6 FM
RADIO 90 (Olot) www.r90.org........................................................................101.4 FM
LaTele (okupem les ones)..................................................................................52UHF

http://tern.riseup.net/sm/src/compose.php?send_to=contrahls@gmail.com
http://www.r90.org/
http://www.radiokorneta.info/
http://www.radiotrama.net/
http://tern.riseup.net/sm/src/compose.php?send_to=contrahls@gmail.com
http://tern.riseup.net/sm/src/compose.php?send_to=contrahls@gmail.com
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