
 Info   Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996 Nº 497 setmana del 3 al 9 d'octubre 2007 :::

X MARXA D'HOMENATGE ALS MAQUIS De juny a novembre de 2007, més info a: http://www.sindominio.net/marxa-maquis 

CENTRES SOCIALS RESISTINT AL DESALLOTJAMENT LA FARGA, RUÏNAMALIA ATENTES A LES CONVOCATORIES

SI DESALLOTGIN RUÏNAMALIA Concentracio davant del Cso i a les 20h al Gat de la Rambla del Raval

CONCENTRACIÓ CONTRA DESALLOTJAMENT D'ER KAU Dj a les 11h al Cso BankaRota Kny FGC Korneya

MASSA CRITICA Divendres a les 20h Pl Universitat <M> L1 L2 Universitat

MANIFESTACIÓ CONTRA EL PLA CAUFEC I LA PORTA BCN Diss a les 17h Ajunta d'Esplugues Renfe Esplugues

XVIII MERCAT D'INTERCANVI DE LA VILA DE GRÀCIA Diumenge 11-19h Pl Virreina <M> L3 Fontana

MANIFESTACIÓ PROU DISFÒRIA DE GENERE Diumenge a les 18h Pl Universitat <M> L1 L2 Universitat
Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 Dissabte 6 Diumenge 7 Dilluns 8 Dimarts 9

6enes Festes 
Alternatives de 

Sarrià

Dimecres a les 19:30h Festival de curts
Ateneu popular de Sarrià

Dijous a les 21h Sopar davant de la Fusteria + 
documenals sobre el Casal Okupat i desallotjat el 
passat juliol
Passatge canet 

Dissabte a les 16:30h Futbol plaça 3x3 a la plaça nova 
c/Salvador Mundi
21h Cercatasques amenitzat per la percu de la 
Cabrònica + fi de festa a l'Ateneu popular

Jornades 
models 

eco-suficiència

A la Quimera de Gràcia

Divendres 20h Xerrada: 'Que no te la den con bio'. Els 
agrocombustibles. Amb Eduard Calderón, membre de 
GCCT (Grup de Cooperació del Campus de Terrassa) i 
GAIADEA (Grup Associat per la Investigació i 
Assessorament d’Energies Netes i Agroecologia). "La 
ciutat es converteix en un ecosistema que s'expandeix 
com una taca d'oli i es comporta com un autèntic embornal 
que s'apropia dels recursos d'altres espais llunyans i 
excreta residus del seu metabolisme massivament."  22h 
Sopar vegà de productes agroecològics provinents de 
la Kosturica.

Dissabte 12h Xerrada: 'Si en més o menys mesura som 
consumidors d'energia, per
què no ser-ne també productors?' 14h Dinar vegà de productes 
agroecològics provinents de la Kosturica. 16-18h Taller pràctic 
d'elaboració de tintures mètode d'extracció dels principis actius 
d'una planta macerant-la en alcohol Amb Jordi 'el viajero' Vine i 
prepara la teva tintura! 19-21h Passe de vídeo: 'Tranxgènia: La 
història del cuc i el panís'. Col·lectiu Serindípia, Plataforma 
Transgènics Fora! Taula rodona i debat posterior, amb Plataforma 
Trangènics Fora! 23h Festa cloenda de les jornades amb tapes de 
productes agroecològics provinents de la Kosturica.

Diumenge 20h Xerrada 'Crisi 
energètica i crisi social'.
Amb Miguel Amorós: va formar 
part de l'equip de la revista 
'Encyclopédie des Nuisances' i 
ha traduït i escrit diferents llibres i 
butlletins en la premsa llibertària. 
També ha impartit diferents 
conferències a centres socials 
arreu...

 ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 

18h Kafeta Rodriguez 18h Kafeta 
Rodriguez

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

19:30-24h Kafeta
22h Sopador
antirepressiu

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

19:30h Kafeta
19:30h Taller 
malabares

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

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

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

19h-22h Kafeta 
20h T. percussió

19h Taller jocs 
teatrals  19h-22h 
Kafeta pro-tallers 

Dissabte al matí Torneig de futbol i basket + 
dinar /begudes 3e
al Institut Rafael Casanovas(la cope) 
inscripcions al 639 94 7851 o alla mateix

17h Assemblea 19h-22h Kafeta Hardbattle

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

Divendres 19h Kafeta
19:30h Xerrada Situació actual a les cases 
barates de Bon Pastor

Dissabte A partir de les 21h Jornades pro El 
Salvador amb sopador més concert 

19:30h Assemblea 
Banka Rota

bankarota@moviments.net
www.moviments.net/okupask

ny

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 0 a 22h Tertúlies 
de llana

19-21:30h Kafeta 
oberta 2

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

22h Cinefòrum Divendres Espai actiu 17 -20h Torneig de 
videojocs 20-21h passi de documentals 22-
24h Cinespai     + creps i pizzes i barra oberta  

20:30h Ass. 18-21h Mercat 
d'Intercanvi 

BLOKES MALDITOS
C/Aprestadora, 68
<M> L1 Sta Eulalia

18h Kickboxin i 
valetudo

18h Kickboxin i 
valetudo

18h Kickboxin i 
valetudo

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

Alerta de desallotjament el 8 de Novembre!

 SANTS - HOSTAFRANCS – BADAL – LES CORTS

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

20h Assemblea oberta 
21h Kafeta 

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

21h Ass. Csa 19-22:30h Kafeta
19h Bastoners

21h Ass. Debat 19-22:30h Kafeta
20:30h Taller Teatre

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

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

19h Kafeta 
antisistema amb 
tapeig vegà
20h Cine Silencio roto

Dissabte 14:30h Menjador vegà  16h Torneig 
de pinpon i jocs de cartes 

21h Assemblea 
oberta

19:30h Taller d'arts 
grafiques

Amenaça de desallotjament permanent Atentes a les convocatòries

CC ANARQUISTA ENTR.
C/Socors nº 7
<M>L5 Badal

18-21h 
Distribuidora Acció 
Cultural i Bilbioteca 

18-21h Distri Acció 
Cultural i Bilbioteca

Més info:
http://www.entropiac

tiva.com

18-21h 
Distribuidora 
Acció Cultural i 
Bilb

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

19-22h Ciberkafeta 19-22h Ciberkafeta 19-22h Ciberkafeta

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

Dc 19:30h Reunió general del projecte de Recuperació del 
Moviment Obrer de Sants 

Tots els dimarts a partir de les 20h distribució del Info Usurpa i Contra Infos
 (L'espai obert necessita més socis per poder fer front a les seves despeses! Entra a: 

http://sindominio.net/espaiobert0,21cm

http://www.sindominio.net/marxa-maquis
http://sindominio.net/espaiobert
http://www.moviments.net/
mailto:bankarota@moviments.net


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

21h Ball de claqué 22h Festa Prou 
disfòria de genere 
amb Dj's 3e

20:30h Ass. Cso

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

20h Assemblea 
oberta

18-24h Kafeta + 
biblioteca

Divendres 18-24h Kafeta + biblioteca
Conferèrencia Introducció a la 
drododepèmdència + debat sobre concepte de 
festes i després tapeig i festa sense drogues

18-24h Kafeta + 
biblioteca

18-24h Kafeta + 
biblioteca

18-24h Kafeta + 
biblioteca

Oberta l'inscripció a un curs gratuït de català per a finals d'octubre. Anar allà mateix o a www.ajlescorts.com

GRÀCIA - LA SALUT - VALLCARCA 

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

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

Diumenge 19-00h00 Nova kafeta dels Blokes Fantasma cada 
primer diumenge del mes “12 meses 13 causas” 19h Video 
documental  Els fets del 11 d'abril 2002 a Veneçola + kafeta

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

Divendres 21:30h Sopador carnaca vegeta i 
vegà + xerrada debat sobre contra-informació 
amb membres del Usurpa, Contra Infos, la 
Directa ...

LA MUERTE
c/Congost, 31
<M> L4 Joanic

Judici vist per sentencia !!!

LA QUIMERA
c/Verdi
<M> L3 Fontana

19:30h Curs JEE
20:30h Observatòri 
de Gràcia

Dijous 21h Cicle cine documental 
"armatucabeza : llatinoamerica” Carcelona 
buscando mi refugio, Producto nacional , Ralco

Divendres 20h   Punt de   
trobda i Kernel panic

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

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

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

14h Menjadors vegà 
al patí, pro 4F

EKIPO B
c/Mare Dèu salut, 51
 <M> L4 Alfons X

Dimecres 20:30h puntual Concert amb Born 
dead, Sicario, Criits. El concert terminarà 
abans de les 12h 

SAGRADA FAMÍLIA - CLOT  - GUINARDO - SAGREGA - 

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

20h Distribució 
Cope i un Rave !

19h Cafeta Ajen 19h Kafeta Ateneu

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

LA JUNGLA
C/ arc de sant marti, 98
<M> L4 L5 Maragall

Dilluns  21:30h punktual Concert amb 
Destierro (Euskadi) + grup sorpresa, 2e

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

21h Sopador vegà Dijous 17h assemblea de barri 18-21h Jam 
sessió 21h Infobar Pro-Antifas Russia

18h espai lliure per 
malabars

CASC ANTIC - BARCELONETA

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 Distri oberta  tarde Distri oberta mati i 
tarde

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

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

11h Taller dansa del 
ventre

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

21:30h Jam Session 21h Projecció videos 20:30h Cabaret obert 22h Concert Pad

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

A partir de les 17h Oficina d'Okupació i Kafeta 
de resistència al desallotjament 

A partir de les 20h Kafeta de resistència al 
desallotjament

Amenaça de desallotjament del 1 al 15 d'octubre, atentes a les convocatòries!
BESÒS - SANTA COLOMA - MARESME

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

www.albesos.tk
19h Tertúlia de 
filosofia libertaria

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

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

20:30h Ass. CSO 19h Rocòdrom (porta 
els teus peus de gat)

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 Cooperativa 
consum El Cabàs

18h Biblioteca social 
la Hoguera

 19-23h Bar i sopar

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

19-21h Cooperativa 
Consum    + distri   
20h Ass. Gramanet

18h Ass. del local + 
La Distri

18h 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
20h Assemblea 
metralla

18h assemblea anti 
repressors
20:30h Intercanvi de 
llengües

14h Reciclatge i 
conserves

20h Kundalini ioga
20:30h   Taller del   
hacklab nomada

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 

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

22h Cine de barri 

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


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

www.canmasdeu.net
Tot el dia a partir de 
les 17:30h Treball a 
l'hort

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

17:30-20:30h Taller de 
bicis

17:30-20:30h Taller de 
bicis

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

VALLÈS OCCIDENTAL - BAGES

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 
futbolín a p. populars

EL KASALET
c/Societat, 4 
RENFE FGCTerrassa

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

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

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

19h-03h Kafeta oberta 
+ distri la Bruixa

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

FIGA ELECTRICA CSA
c/  barberà, 81
RENFE Cerdanyola

19h Assemblea  
d'Okupes

19-23h Kafeta Dissabte 18h Jornades antirepressives 
Museu de Ca n'Ortadó Pl. st Ramon Xerrada 
sobre el Cas 92 + video El que rompe paga i 
sobre conflicta a Naval Xixón
20h Teatre i pica pica 21h Concert amb 
Solovodan Sound Sistema

19h Assamblea
CSA

LNOTÍCIES

Atentes, Només falten   3 numeros!!!!!

Prou disfòria de genere
Actualment,  la  transsexualitat  es  considera  una  malaltia  mental  segons  els  manuals 
internacionals de malalties (DSM-IV i CIE-10), sota el terme de "disfòria de gènere" o "trastorn 
de  la  identitat  de  gènere".  És  per  això  que,  arreu  del  món,  les  persones  transsexuals  i 
transgèneres som obligades a passar per llargs processos de psiquiatrització. Al mateix temps, 
les  persones  intersexuals  (o  hermafrodites)  són operades poc després de néixer  per  tal  de 
"reassignar-les" en algun dels dos gèneres socials. La realitat intersexual ha estat, d'aquesta 
manera, sistemàticament invisibilitzada i "corregida" per la medicina i els estats. Per aquests fets 
que  resumim,  la  Guerrilla  Travolaka  i  activistes  independents  de  Barcelona  hem  decidit 
movilitzar-nos i convocar una * manifestació* el diumenge dia 7 d'octubre de 2007, a les 18h a 
Plaça Universitat sota el lema " *Prou disfòria de gènere*! Manifestació per la lluita transsexual, 
transgènere  i  intersexual".   Aquesta  serà  la  primera  manifestació  de  lluita  trans  de  l'Estat 
Espanyol que exigeix la desclassificació del "trastorn de la identitat de gènere" dels manuals de 
malalties, de la mateixa manera que se'n va esborrar l'homosexualitat l'any 1992. Es tracta, a 
més a més, d'una acció conjunta entre París i Barcelona, de manera que a la capital francesa 
també se celebrarà una manifestació de les mateixes característiques el dia 6 d'octubre, sota el 
lema: "Contre la psychiatrisation, résisTrans!". Per tal d'ampliar aquesta informació, convoquem 
una *RODA DE PREMSA el divendres dia 5 d'octubre a la seu del Col·lectiu Gai de Barcelona* 
(passatge Valeri Serra, 23), *a les 12h*.

manitransbcn 01/10/07

Aquí ens plantem!
aquest dissabte tindrà lloc la primera mobilització per aturar les obres del pla caufec que van 
començar  durant  l'agost.  durant  més  de  16  anys,  l'oposició  veïnal  ha  aconseguit  frenar  el 
projecte urbanístic i  ha obligat  a l'ajuntament i  Sacresa a una gran inversió de publicitat i  a 
intentar deixar el màxim de coses lligades per començar a destrossar la muntanya d'esplugues 
passades  les  eleccions  municipals.  Tenim  el  convenciment  que  un  tribunal  de  justícia 
mínimament honrat hauria d'anul·lar el projecte per les irregularitats jurídiques que conté i per la 
desproporció de la compensació urbanística a canvi d'un soterrament elèctric més interessat que 
necessari o reclamat. per això corren tant doncs haurien d'esperar a que els processos judicials 
finalitzessin.  Mentrestant  el  poble  d'esplugues  crida  a  la  solidaritat  i  al  suport  mutu  per  a 
desobeir  a  l'avanç  de  la  maquinària  especulativa.  totes  les  persones  som  necessàries. 
disfressa't de clown army i despistem-los.

No al Pla Caufec 02/10/07

Ultima hora ! Petició fiscal contra els encausats de Girona
La Fiscalia de l'Audiència Nacional demanarà un any i tres mesos de presó per als dos joves 
acusats de cremar fotografies dels Reis a Girona durant la visita del Monarca a aquesta ciutat el 
13 de setembre, segons han informat fonts jurídiques.

Premsa burguesa 02/10/07

Libertad condicional para Jean-Marc Rouillan
Un tribunal de París ha decidido hoy conceder el régimen de semi-libertad al activista Jean-Marc 
Rouillan, condenado a cadena perpetua en Francia desde que fue detenido, hace más de veinte 
años, acusado del asesinato del director general de Renault, Georges Besse, el 1986. Entonces 
Rouillan actuaba con el grupo revolucionario Acción Directa, que él mismo fundó. Antes, Rouillan 
también  fue  militando del  Movimiento  Ibérico  de  Liberación  (  M.I.L.),  junto  a  Salvador  Puig 
Antich. La decisión del tribunal implica que Rouillan, de cincuenta y cinco años, será trasladado 
el  22 de octubre próximo de la  prisión de Lanamesa (Occitània)  a un centro penitenciar  de 
Marsella, donde tendrá que ir a pasar la noche. Durante el día Rouillan irá a trabajar en una 
editorial, y destinará el 30% del salario a indemnizar las víctimas y el estado francés, según que 
ha informado su abogado Jean-Louis Chalanset.

klinamen.org 29/09/07

Un detingut al acabar la manifestació contra la repressió
Un jove terrassenc va ser detingut ahir un cop desconvocada la manifestació que sota el lema 
"la repressió mai ens tallara les ales" va recorrer els carrers del centre de Barcelona en tres 
blocs i que finalment el tercer va aconseguir arribar a plaça Sant Jaume i va llegir el manifest i 
va desconvocar l'acte. El jove anava al segon bloc que va ser aturat, a base de càrregues 
policials, al carrer ferran impedint l'accés a la pl. St. Jaume. En desconvocar l'acte els diversos 
assistents van dirigir-se al  transports públics per marxar,tot  seguits d'agents i  furgons anti-
disturbis. El grup de Terrassa va girar pel carrer Porta Ferrissa, moment en el qual els agents 
els  van  perseguir  i  van  tallar  l'accés  al  carrer  provocant  una  petita  càrrega  contra  altres 
persones que els anaven al darrera. En aquest moment aquest jove de terrassa es va quedar 
endarrerit del grup i va ser llavors quan un grup d'agents de paisà se i va tirar a sobre i el van 
detenir. En un primer moment el van introduir en una tenda comercial i van tancar la persiana, 
per posteriorment introduir-lo en un furgó i conduir-lo a la comissaria de les corts. La resta del 
grup de Terrassa va ser perseguit a espentes i puntades de peu per un grup antidisturbis fins a 
plaça catalunya. El company va ser interrogat per la policia i ell es va negar a declarar. Li feien 
preguntes arran de la pÈrdua de dues porres per part de la policia durant les carrègues al 
carrer Ferran.Finalment ha passat la nit als calabossos de la comissaria de les Corts d'on n'ha 
sortit avui al migdia en llibertat amb càrrecs acusat d'atemptat a l'autoritat i amb una citació per 
anar a declarar als jutjats del passeig Lluis Companys a les 10:30 del matí de demà dilluns 
primer  d'octubre.  Des  de  Solidaritat  antirepressiva  de  Terrassa  volem felicitar  a  totes  les 
persones que ahir van assistir a la manifestació per seu compromís i la seva fermesa alhora 
de cridar  ben fort,  d'aguantar  les  càrregues policials,  de no respondre a les  provocacions 
constants,  i  en  definitiva  de  denunciar  la  negació  del  dret  de  la  llibertat  d'expressió,  de 
manifestació  i  de  moviment  de  les  persones.  També  agrair  als  colectius  i  persones 
organitzadores de l'acte per l'estratègia seguida i  que va fer  possible que el conjunt de la 
manifestació pogues arribar, en tres parts, finalment a plaça St. Jaume i llegir el comunicat. 
Per  acabar  volem denunciar  una vegada més l'actitut  violenta i  provocadora  dels  mossos 
d'esquadra, que no van parar durant tota la manifestació de realitzar càrregues als tres grups, 
impedint la circulació tant de la manifestació com dels vianants, van haver-hi varies persones 
contusionades i que sapiguem segur un company de terrassa detingut i acusat d'atemptat a 
l'autoritat. Demanem a tothom que continui atent ja que demà amb tota seguretat es realitzarà 
una concentració davant dels  jutjats  per  solidaritzar-nos amb el  company que ha d'anar a 
declarar.  "la repressió no ens tallarà les ales" "mai ens faran creure"

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa 30/09/07

El salt qualitatiu contra ICV
Es va col.locar la nit del diumenge una potent bomba de fabricació casolana a la seu d'ICV al 
barri barceloní de Sant Andreu. L'artefacte, que contenia 300 grams de material explosiu va 
ser desactivat  pels Gossos abans d'explotar.La càrrega explosiva de l'artefacte era potent. 
Estava col.locada en una cassola, juntament amb el sistema de detonació, alimentat per dues 
piles. La cassola havia estat dipositada a dintre d'una bossa de plàstic. El secretari general 
d'ICV, Jordi Guillot, va informar que el partit no havia rebut cap amenaça ni reivindicació de la 
col.locació  de  l'artefacte.  Des  que  Saura  esta  a  l'Interior  nou  locals  del  partit  han  estat 
assaltats en diferents llocs de Catalunya i 11 actes electorals boicotejats. I segueixen sense 
relacionar la col.locació de la bomba amb les actuacions del  Saura...

Usurpa 02/10/07

-->USURPA! 
-->Tel: 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.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
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