
LEÓN/CASTELLA .- A mitja tarda deldivendres
10 d’agost, un nutrit grup d’antifeixistes de
León es van concentrar a la céntrica plaça de
Botines per protestar contra l’agresió patida
per un jove la matinada del passat dijous 9
d’agost en el barri Húmedo, quan un grup de
neonazis li van clavar varies punyalades, que
el mantenen ingressat a la UVI, després que
se li extirpés el bazo. 
Al migdia de divendres, van detenir a dos
jóves, J. G. S., de 22 anys, i D. G. C., DE 23
anys, per la seva presumpte implicació en
l’homicidi en grau de tentativa del que va ser
víctima el noi de 39 años de edat. 
Els fets van succeir als voltants de les 02.30
hores del dijous, a la confluencia del carrer
Santa Ana amb la plaça Riaño. 
Els dos detinguts per l’agresió, tenen
antecedents per altres agressions.

Entre els nazis responsables de les agresions
destaca David Miguel Galán Da Costa, alias
‘Cholo’, militar destinat al cuartel de El Ferral
del Bernesga. Va evitar ser jutjat per l’atac a
una simpatitzant de Juventuts Comunistes,
anant a Bosnia en “misió humanitaria”. A la
seva tornada va ser jutjat per varies agres-
sions, entre altres l’apunyalament de un jove
en una piscina, per el que va ser condemnat
a dos anys, el que evitava el seu ingrés a
presó. Per l’agresió a la jove de JC, finalment,
va ser condemnat a estar 12 díes localitzat i
allunyat de la víctima i pagar 900 euros. A
l’Exércit no ha sigut castigat, sino que ha
sigut ascendit a caporal.
Javier García Sierra, alias ‘Pecas’, també mili-
tar destinat a El Ferral del Bernesga, tampoc
ha sigut sancionat per l’Exércit per ninguna
de la seva amplia col·lecció d’agressions:

atac a Resaka Castellana, agresió per l’esque-
na a una noia, colpejar amb una destral al
cap a un noi de 15 anys, i un llarg etcétera.
Per alguna d’elles ha sigut jutjat i condemnat
per “faltes”, tenint pendents varis judicis.
‘Cholo’ i ‘Pecas’ son els ‘braços executors’
mes significatius. darrera d’ells estan els que
exerceixen de cervells, César Martínez
Álvarez es un dels membres mes antics de
l’ultradreta lleonesa. Es responsable del par-
tit Democracia Nacional a León. Abans que
comencessin les agressions contra militants
de JC, va protagonitzar reiterades amenaces
verbals a aquestes persones.
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En llibertat les quatre persones detingudes a Mèxic  
OAXACA/MÈXIC .- Durant la nit del dilluns 13
d’agost han estat posades en llibertat les
quatre persones detingudes el passat 5
d’agost per la policia de Oaxaca. Estaven
acusades d’un suposat delicte d’escàndol
públic i de no portar la documentació. Totes
quatre persones han relatat com la policia
els va assaltar en ple carrer i com van ser
introduides en una furgoneta per ser
traslladades a dues comissaries diferents.
Allà els van robar la documentació, els din-
ers i els objectes personals, i totes han
denunciat que van ser amenaçades, vexades
i insultades per la policia mexicana. Després
de passar per l’Institut Nacional de Migració
(INM) de Oaxaca una jutgessa els va infor-
mar que serien traslladades a l’INM de
Ciutat de Mèxic per tal de procedir a la seva

expulsió del país, degut a la seva manca de
documentació. L’ordre d’expulsió no s’ha
arribat a fer efectiva gràcies al recurs d’em-
para que es va presentar, ja que finalment
s’ha demostrat que l’ingrés al país de les
quatre persones detingudes havia estat per-
fectament legal.
Tots quatre es troben animats i satisfets per

les mostres de suport que han rebut, així
com també per la seva absolució definitiva.
Segueix pendent però la denúncia que van
presentar contra el Secretari de Governació
i la Comissionada de l’Institut Nacional de
Migració per abús d’autoritat comès en tot
el procés de detenció. La senadora mexicana
Rosario Ibarra, una de les persones que va
denunciar aquest abús, va senyalar també
que les detencions podien obeir a una

“revenja” per part de les autoritats mexi-
canes per l’anàlisi crític del conflicte polític
i social de Oaxaca que va realitzar, el passat
2006, una ONG a la qual pertany una de les
persones detingudes.

Concentracions de suport
Ahir dilluns  13 d’agost es van produir dues
concentracions simultànies, a Lleida i a
Barcelona, per tal d’exigir la llibertat inmedi-
ata de les quatre persones detingudes. A
Lleida, unes 150 persones es van concentrar
a la Pl. de la Paeria, mentre que a Barcelona
eren unes 100 persones. Es va llegir la carta
que havien escrit des de Mèxic, i es va entre-
gar una carta de denúncia a la Generalitat. 

Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió
Zapatista + Contra-Infos 14/8/07

LLUITES D’ARREU

Un grup de nazis apunyalen a un jove a León

ANTI-INSTITUCIONAL

La mort de Xirinacs desencadena
una marató d’hipocresia política

OGASSA/EL RIPOLLÈS .- El cos de Lluis Maria
Xirinacs fou trobat enmig del bosc de la
pista d’Ogassa el passat 11 d’agost a mitja
tarda. Un home que hi passejava el va tro-
bar i tot seguit va avisar als mossos d’es-
quadra. Durant les hores immediates des-
prés de que es conegués aquest desenllaç
molt pocs polítics i mitjans de comunicació
hi van dedicar massa paraules. Tots espera-
ven a veure que deien els altres polítics, els
altres mitjans. Es va reproduir la típica cul-
tura del “que diran?, que pensaran?”. La cul-
tura del políticament correcte. Tot el con-
trari del que representava Xirinacs. El
mateix Xirinacs va avançar-se a la resposta
de la classe política en una nota testimo-
nial sobre la taula del seu despatx a la
Fundació Randa. Parlava d’haver viscut
oprimit durant 75 anys per l’Estat espanyol,
francès i italià i que volia alliberar-se dei-
xant a aquest estats amb un esclau menys, i
a més, ho volia fer fusionant-se amb el bosc
on va voler viure les seves últimes hores.
Però, a la nota també deia que  l’esclavitud
venia de la covardia dels liders polítics
massificadors del poble. La mateixa covar-
dia en el moment de posicionar-se davant
la notícia de la seva mort. Això sí, un cop es
va obrir la veda de les declaracions tots s’hi
van apuntar. Al marge de la buidor informa-
tiva sobre la seva mort a les portades de
diaris com La Vanguardia o El Periódico, les
reaccions han estat inevitables i en la majo-
ria de casos profundament hipòcrites.
Només llegint l’hemeroteca de fa dos o
tres anys es fa prou evident. Lluis Maria
Xirinacs no fou dels que un cop arribada la

democràcia va agafar una poltrona i va
adoptar el discurs clònic de la classe políti-
ca acomodada. Es tracta de l’únic polític en
actiu durant la transició que ha passat per
la presó 30 anys després de la mort de
Franco arran d’un delicte d’opinió, i no és
que la resta de polítics no hi puguin anar a
la presó, és que Xirinacs és l’únic que es va
atrevir a dir el que pensava sense por a les

conseqüències. Va passar per La Model 25
anys després d’haver-s’hi estat plantat a les
portes durant 19 mesos exigint la llibertat
de tots els presos i les preses polítiques. La
causa del seu empresonament fou haver
ratificat una frase tan lúcida i raonable com
aquesta: «“Em declaro amic d’ETA i de
Batasuna”, que certament vaig dir, que havia
d’anar acompanyada de “i em declaro ene-
mic de l’Estat espanyol” i que em vaig obli-
dar de dir. Aquesta frase és una aplicació
de la més pura doctrina no violenta de
Gandhi, que he predicat sempre: “El no vio-
lent, davant d’un conflicte violent, no pot
restar neutral; cal que es declari amic de
l’oprimit, de l’envaït, i que es declari ene-
mic de l’opressor, de l’invasor”. Són els
tancs espanyols que ocupen el País Basc.
Cap arma basca no vol conquerir Espanya.»
El retorn de Xirinacs a La Model fou delibe-
radament silenciat ara fa tres anys, era
massa incòmode enmig del debat sobre
l’Estatut. A les portes de la presó, tan sols
hi van passar la nit una desena de persones
amb cadires i sacs de dormir exigint el seu
alliberament. Els polítics com Joaquim
Nadal, Carod-Rovira, Jordi Pujol i tants d’al-
tres van callar. La millor opció en aquells
moments, amb Xirinacs viu, era tractar-lo
de boig, de persona que no hi tocava. Ara
amb Xirinacs mort tothom hi diu la seva i
en treu cullerada, saben que el difunt no
podrà vomitar sobre les declaracions polí-
ticament correctes que li han dedicat
aquells personatges covards que ell mateix
defenestrava a la nota manuscrita que va
deixar com a preludi del seu alliberament. 

AQUELLS QUE EL VAN MARGINAR I INSULTAR ARA L’HOMENATGEN I EN DEFENSEN ELS SEUS IDEALS



Aquest mes d’agost es vol mostrar especialment actiu meteorològicament parlant. Els primers quinze dies les
tempestes han deixat més de 100 litres a molts punts. Dijous vinent tornaran a caure tempestes a la majoria de
comarques i divendres baixaran les temperatures bruscament. Podriem tenir pluges més fortes dilluns i dimarts. 

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 15 Dijous 16 Divendres  17 Dissabte 18 Diumenge 19 Dilluns 20 Dimarts 21

IMPUNITAT INSTITUCIONAL

Imatge de la pancarta desplegada a la concentració de suport a la Laura Riera.

DIMECRES 15 D’AGOST 20H - DAVANT METRO FONTANA - L3

Concentració  3 anys sense Roger

Desmantellen a Barcelona dues
distribuïdores de material nazi

BARCELONA.- Des de principis d’aquest any
que els agents tenien coneixement de l’ex-
istència de la distribuïdora 2Y4U, que repar-
tia material de contingut racista i xenòfob.
Arran la investigació, els Mossos van poder
descobrir l’existència d’una altra distribuïdo-
ra, anomenada Thug Distribution, del mateix
contingut. En els dos casos el principal
gestor, que va ser detingut el passat 20 de
juliol, és J.G.F, de 22 anys, veí de Barcelona.
En la mateixa operació s’ha imputat també
pel mateix delicte a A.R.L, de 25 anys i veí de
Sabadell, i R.P.N, de 22 anys i veí de
Viladecavalls. J.F.G va quedar en llibertat
després de declarar al jutjat d’instrucció
número 22 de Barcelona. Per donar a conèix-
er el catàleg de productes, s’utilitzaven
diferents mitjans, com ara llocs web de

caràcter nacional socialista o es repartia
material a assistents de concerts neonazis.
Aquest fet feia suposar també que molts
menors d’edat adquirien aquest material de
manera anònima a través d’Internet.
L’àmbit de distribució no es limitava al terri-
tori català, sinó que també es distribuïen
productes a punts del territori espanyol. 
El dia 20 de juliol es va procedir a l’entrada i
registre del domicili de J.G.F., de 22 anys, a
Barcelona. Els agents van intervenir gran
quantitat de material informàtic i productes
que suposadament s’havien de distribuir.
Posteriorment els agents el van detenir
acusat d’un delicte contra l’exercici dels
drets fonamentals i les llibertats públiques
garantides per la Constitució espanyola.
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SARAGOSSA.- Després de quatre dies de
protesta en defensa del riu Ebre i del Pont
de Pedra, la policia nacional ha desajotjat als
activistes acampats sota el pont, els quals
havien paralitzat una part de les obres de la
expo. El  matí del 14 d’agost, efectius de la
policia nacional van procedir al desallotja-
ment dels activistes que, desde el passat dil-
luns, estaban acampats sota el pont de
pedra en contra de les obres contemplades
al plan de navegabilitat del riu Ebre. Dites
obres tenen l’objectiu del dragatge del riu
Ebre, el que requereix la destrucció de la
solera de l’historic pont. Aquestes
actuacións son rebutjades per diversos
col.lectius ecologistes i veinals, per
l`impacte negatiu al  riu com per la destruc-
ció d`un patrimoni artistic-historic, com es
la solera del pont.
Durant aquests dies han estat varies les
decenes de persones que han format part

del campament. Paralelament , totes les
tardes ha hagut una concentració al pont en
suport als acampats, a les quals han partici-
pat centenars de persones.
La amenaça de desallotjament ha estat pres-
ent en tot moment, especialment desde que
el dimecres els activistes bloquejesin el pas
de les màquines i a consecuencia la paral-
ització de les obres, les quals van tornar a
reanudarse uns minuts despres del desallot-
jament.
Finalment el desallotjament es va produir
per mtjans d`una denuncia de la Corporacio
Hidrografica de l´Ebre (CHE) alegant que hi
hauria una crescuda del riu possant en perill
l’integritat fisica dels acampats. Es de supos-
sar que el desallotjament es va produir a
instancies de la CHE degut que
l´Ajuntament ha rebutjat la seva implicació
en el conflicte. 
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Desallotjat el campament sota el
pont de Pedra de Saragossa

Els Mossos d’Esquadra entren al
CSA La Ferralla de Girona

VALL DE SANT DANIEL /GIRONA .- La tarda de
divendres 10 d’agost diverses dotacions dels
mossos d’esquarda i de la policia municipal
de Girona van entrar il·legalment a l’espai
exterior del Centre Social Alliberat La
Ferralla, situat a la Vall de Sant Daniel, amb
l’ordre de tallar l’electricitat de la casa.
Mentre s’estava efectuant aquest fet, tres
membres de l’Assemblea de Joves de Girona,
col·lectiu que gestiona l’espai, van arribar a La
Ferralla alertats per alguns veïns, i van estar
identificats entre amenaces de detenció i una
actitud provocadora per part dels cossos
policials. A més, efectius policials van real-
itzar un extens reportatge fotogràfic de l’es-
pai. Finalment, un cop tallada l’electricitat, les
membres de l’AJG van poder comprovar que
la policia havia intentat forçar la porta del

centre social per accedir-hi. Des de
l’Assemblea de Joves de Girona denuncien
enèrgicament aquesta acció repressiva contra
el CSA La Ferralla, alhora que adverteixen
tant a la policia com a tots aquells agents que
estan intentant aturar l’activitat del centre
social que no els tallaran les ales; que malgrat
la seva repressió i les traves que els imposen
diàriament, La Ferralla segueix i seguirà viva i
activa. Al mateix temps informem que, tot i
aquests impediments, totes les activitats pre-
vistes per les properes setmanes es duran a
terme, i animen a les veïnes de la Vall, així
com la gent de Girona, a assistir als actes i, ara
més que mai, a participar del projecte. Perquè
la solidaritat i el suport popular els fa forts
bastint alternatives.
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OKUPACIÓ I CENTRES SOCIALS

Pro-Taurins calen foc a l’entrada del
Centre Social Revira a Pontevedra

PONTEVEDRA/ GALIZA.- La passada matinada
del 10 d’agost es va desencadenar un incen-
di a la porta del Centre Social Revira a
Pontevedra. Els bombers van poder sufocar
les flames amb rapidesa, i van impedir que
l’incendi es propagués a l’interior del local.
De les flames provenia una forta olor de
gasolina, que prova la intencionalitat de
l’atemptat. En aquest centre social es
reuneix entre d’altres grups, la Plataforma

Pontevedra Antitaurina, que exigeix una
investigació exhaustiva del que ha passat.
Les sospites recauen principalment en
grupúscles filo-feixistes, que veuen incre-
mentat el nombre dels seus membres
durant la celebració de la Feria Taurina, que
exerceix un efecte iman ideològic durant
aquets dies. 

Centro Social Revira + Contra-Infos
14/8/07

Concentració de suport a la
presa política Laura Riera

TERRASSA/VALLÉS OCCIDENTAL.- El passat diven-
dres 10 d’agost a les 12:30 del migdia es va
realitzar una concentració de suport a la
presa política Laura Riera. Recordem que
aquest pròxim 26 d’agost farà ja sis anys que
la nostra companya va ser detinguda al seu
pis de Terrassa per la guardia civil espanyola
i despres de cinc dies de tortures va ser
empresonada a Madrid. A les 12:30 del mig-
dia una dotzena de persones es van concen-
trar davant de les portes del Mòdul
Penitenciari de l’Hospital de Terrassa. Des
del passat cap de setmana la nostra com-
panya Laura Riera s’hi troba ingressada

degut al seu embaràs i l’imminent part. Les
persones concentrades van desplegar dues
pancartes davant de la façana del modul
penitenciari. Despres d’uns minuts de crits i
xiulets van poder observar a la propia Laura
com saludava des de la finestra i mostrava la
seva panxa. La concentració va durar fins a
les 13 h. moment en que es va penjar una de
les pancartes entre dos arbres, mes o menys
davant de la finestra de la Laura, a continua-
ció es va desconvocar sense que es produis
cap incident, excepte uns agents de paisà
que van estar fotografiant l’acte.
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PRESOS I PRESES EN LLUITA

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- Una vintena de
gais es van petonejar el passat dia 12 d’agost
davant el bar Chekere Jazz, al carrer Ample
de Barcelona, per protestar contra l’ho-
mofòbia en una concentració convocada
pel Col·lectiu Gai de Barcelona sota el lema
Petonejada per l’Amor Lliure. 
Abans de la petonejada popular, els mani-
festants van cridar consignes i van mostrar
pancartes a les portes de l’establiment, que
va romandre tancat. Al bar havien fet fora
pocs dies abans a dos nois per fer-se un
petó mentre hi eren consumint.
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Homofòbia al Chekere jazz
DIJOUS 16 D’AGOST A LES 20H A LA PLAÇA DE LA VIRREINA DE GRÀCIA

Cercavila Festes Alternatives Gràcia


