
 Info   Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996 Nº 498 setmana del 10 al 16 d'octubre 2007 :::

Aupa Esplugues !
Des de l'Usurpa volem felicitar a tota la gent que ha participat a la manifestació contra el Pla Caufec i sobre tot a la gent que ha organitzat aquest 

acte. Per molts de nosaltres ha estat una manifestació com ens agradaria viure més per aquí a Barna. Una manifestació que es va caracteritzar per 
l'heterogeneitat d'edats (nens petist i menys petits, gent gran, joves i menys joves) i un fort caràcter combatiu. Una manifestació que ens demostra 
una vegada més que la cohesió és la nostra millor forma de resistir, que es pot optar per l'acció directa combativa amb persones molt diferents !!! 

Aquest passat dissabte vam veure molta gent que no tenian por als Mossos, molta gent construïnt barricades, sabotejant, fent retrocedir els 
cordons dels Mossos. En fi, una petita victòria que esperem que es repetirà. Que sigueu així !!!

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 DESALLOTGEN RUÏNAMALIA Concentració davant del Cso i a les 20h al Gat de la Rambla del Raval
Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 Dissabte 13 Diumenge 14 Dilluns 15 Dimarts 16

Centenari 
Solidaridad Obrera

Del 15 al 31 d'Octubre Exposició: Soli 100 años de prensa anarcosindicalista
Biblioteca de Can Casacoberta de Badalona C/Mossen Anton 40-48 <M>L2 Pep Ventura

 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 

17h Assemblea 19h-22h Kafeta Hardbattle

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

Divendres 19h Kafeta + projecció 
documental Genova libera

19:30h Assemblea 
Banka Rota

bankarota@moviments.net
www.moviments.net/okupaskn

y

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 

24h Festa Reggae

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

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

19-22:30h Kafeta 22h-02h Kafeta 19-22:30h Kafeta
20h 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

Dijous 18:30h video super size me 19:30h 
xerrada-debat nutrició vegana 21:30h 
sopador 1€ quinoa amb verdues + estofat de 
seitan + kafeta

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

voluntat

14:30h Menjador 
vegà

21h Assemblea 
oberta

20h 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.entropiact

iva.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

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

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

21h Ball de claqué 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 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

20-24h: Kafeta: 
pinxos, activitats 
vàries

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


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

Divendres 21:30h Sopador carnaca vegeta i 
vegà

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

14h Menjador vegà
21h Sopador vegà

14h Menjador vegà
21h Sopador vegà

Reapertura dels menjadors 
de la Muerte

14h Menjador vegà

LA QUIMERA
c/Verdi
<M> L3 Fontana

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

Dijous 21h Presentació i trailers 
experimentals Stalker

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 

18h Documenals i 
xerrada Integrants 
Indymedia Oaxaca

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

21h Concert amb 
Etakrinae + Lies food 
the machine + Sicario 
Gratis

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 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

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

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

11h Taller dansa del 
ventre

UB FILO/LA COPELL
C/Montalegre
<M> L1 L2 Universitat

14:15h Memjador 
vegà

14:15h Memjador 
vegà

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

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

21:30h Jam Session 21h Projecció 
videos

22h Performance 
clown Ricardo Ripoll 

22h DJ Maxx Durant aquest mes hi ha l'exposició de 
pintura “Hambre” de Canen García

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

Dijous a partir de les 17h Oficina d'Okupació Divendres a partir de les 20h Kafeta pels 
presos del 4F

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 

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

12h ioga 16:30h joc 
sobre les petro-
químiques del deute 
17:30h Jam de contact

Tot el dia a partir de 
les 17:30h Treball a 
l'hort

9h   Taller de pa   
artesanal

www.canmasdeu.net

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

CJ DE ROQUETES
C/Vidal i Guasch 16
<M>L4 Via Júlia

21h sopador vegà pro liberación animal 3€ 
+ passi de video Peaceable Kingdom 

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

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


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 19h Assamblea
CSA

LNOTÍCIES

 

Atentes, Només falten   2 numeros!!!!!

Sabotatges i manifestació per aturar el pla Caufec 
Després de setze anys d'oposició veïnal al pla Caufec-Porta BCN a Esplugues, fa dos mesos que 
es van iniciar les obres d'aquest projecte urbanístic que afecta a la serra de Collserola. Prop de 
2.000 persones van participar de la manifestació per frenar l'avanç de les màquines que va sortir 
de l'ajuntament d'Esplugues, va recórrer diferents barris, va passar per les obres i va finalitzar de 
nou al centre del poble. L'escamot Clown Army Esplugues City va aparèixer a una manifestació on 
es van repartir fulls informatius i  es van penjar cartells i pancartes. Es va cridar “Canya a qui 
destrossa la muntanya” i es va escridassar als diferents policies locals o autonòmics, antiavalots o 
de paisà. Es va entrar als mateixos terrenys de les obres. Tot semblava que seria un “Salto a la 
valla” però va ser un “Tumbamos las vallas” i tothom hi va entrar al Caufec Sud (Can Oliveres). 
Després es va pujar cap a la muntanya a ritme de tambors i amb molta energia i adrenalina. A la 
part de la muntanya es va fer un berenar i es va aprofitar per explicar a tothom les trampes del  
projecte.  Els  Mossos  d'Esquadra  tenien  ordres  molt  clares:  només  es  preocuparien  de  que 
aquesta no aturés el tramvia, la Ronda de Dalt i l'autopista. Però pel camí van carregar contra la 
gent per impedir la penjada d'una pancarta al pont entre La Plana i Can Clota i van enfrontar-se 
puntualment  a  manifestants.  La policia  local  es va encarregar  d'enregistrar  amb vídeo tota la 
manifestació.  Durant  la  baixada de la  muntanya,  centenars  de persones arrencaven tanques, 
estaques i  la majoria d'elements d'obres que trobaven al  seu pas improvisant barricades a la 
carretera. Una manifestació que recordarem tothom durant molt de temps i sobre tot per a que les 
properes convocatòries per aturar l'avanç d'aquest projecte siguin encara més massives i actives. 
Mentrestant s'anima a tothom a que porti a terme les seves accions de desobediència per aturar 
el pla. Fotos a: http://www.moviments.net/noalplacaufec/wordpress/?p=298

Caufec.07/10/07 

Er Kau desallotjat
El passat dijous dia 4 vàrem convocar un acte de protesta en repulsa al desallotjament de la 
vivenda okupada er kau, previst  per aquell  mateix  dia.  Un dispositiu de 2 furgonetes i  un tot 
terreny dels perr@s de Saura, va vetllar per  la seguretat i  la bona convivència als carrers del 
nostre estimat barri. Donem les gràcies a Mortadelo,  cara plàstic (filemon) i tot el seu sèquit de 
gossos uniformats i de paisà, que ben segur llegiran aquestes línies. Finalment er kau va ser 
desallotjat i derribat a les 16h, 4 hores després de l'ordre judicial.  A tots i totes les que heu estat 
ahí SALUT I RESISTÈNCIA. ER KAU SEMPRE!

4/10/07 Ass.Okupes de Cornellà

Sabotatge al PP  
Avui dia 8 s'ha sabotejat la fideuà organitzada pel partit popular en motiu de les festes majors de 
Les Corts. S'han vessat a la plaça Valdívia 80 L de bomba fètida, impedint d'aquesta manera la 
normal  realització  de  l'acte  partidista.  El  poble  català  i  concretament  el  barri  de  Les  Corts 
repudiem fermamnt  l'existència  i  les  dinàmiques  del  Partit  popular,  lamentem haver  d'utilitzar 
aquests mitjants tan desagradables, però és la única manera d'evitar l'acte i criminalitzar el partit 
que tan mal ens està fent: 1- Per voler exterminar la cultura i la llengua catalana, fent pressions 
amb el  discrus del  bilingüisme quan saben que la llengua minoritària és la que històricament 
desapareix.  2-  Per  voler  guanyar  suport  a  les urnes utilitzantt  i  provocant  una falsa por  a  la 
població, essent el seu discurs per la seguretat, contra el terrorisme i contra la immigració. 3- Per 
la destrucció del medi ambient a les illes i a les terres valencianes, lucrant-se amb la construcció i 
la contaminació fent ús del més vil  i insostenible neo-liberalisme. 4- Perque són l'herència del 
franquisme a govern pels vots de burgesos individualistes, classes mitjes enganyades i classes 
baixes espantades, i  sense legitimitat  democràtica imposen banderes al  país basc i  defensen 
empresonar qui crema fotografies a Girona. 5- Per recolzar la guerra d'Irak només per complaure 
la gran potència nord-americana, que ha provocat l'assessinat de centenars de milers de civils, fet 
que no han condemnat, ni tan sols lamentat, i és més, hi segueixen donant suport. Ells diran que 
som  uns  incívics  per  haver  embrutat  una  plaça,  i  potser  tindran  raó.  Tots  els  partits  tenen 
dinàmiques  lamentables,  però  vosaltres  les  teniu  totes.  Fora  el  partit  popular  dels  Països 
Catalans. Aquesta fideuà fa pudor a feixistes! Sal a la vostra ferida! 

07/10/07

 Sabotaje a Novartis (empresa cliente de H.L.S.) 
La mañana del sábado 29 de septiembre diferentes grupos de activistas hemos actuado en 6 
ciudades  distintas  contra  la  multinacional  farmacéutica  Novartis.  Esta  compañía  está 
directamente relacionada con el laboratorio de experimentación Huntingdon Life Sciences, en 
cuyas instalaciones se ha grabado con cámara oculta como los vivisectores abrían en canal 
monos  sin  anestesiar  y  pegaban  puñetazos  en  la  cara  de  cachorros.  Novartis  conoce 
perfectamente lo que está ocurriendo ahí y se niega a romper sus lazos. Por ello nos hemos 
visto obligadxs a probar nuevos métodos. 41 tubos de Voltaren han sido contaminados con 
ácido. Los activistas nos hemos distribuido por 6 ciudades distintas de la península, hemos 
comprado en farmacias más tubos de voltarén, hemos salido de la farmacia y hemos vuelto a 
entrar diciendo que no los necesitábamos, pero esta vez hemos devuelto el contaminado. No 
se nota la diferencia entre unos y otros, así que aconsejamos a Novartis que cambie todos los 
tubos de Voltarem. Además advertimos a esta multinacional que rompa sus lazos con HLS o 
repetiremos las acciones una y otra vez.  El ácido que hemos puesto sólo puede probocar 
quemaduras  en  la  piel,  pero  puede  dañar  seriamente  la  imagen  de  la  multinacional.  La 
próxima  vez  no  avisaremos.  GlaxoSmithckline  pueden  ser  los  siguientes,  así  que  les 
mandamos el mismo mensaje. Y a todos los consumidores sólo les podemos decir que por el 
bien de los animales y por el suyo propio les aconsejamos encarecidamente que no confien en 
productos de estas dos compañías mientras mantengan negocios con HLS porque van a ser 
objetivo de nuestras acciones una y otra vez. Aseguramos que los clientes no forman parte de 
nuestros objetivos, sólo estas compañías asesinas, pero dado que no les importa en absoluto 
lo que se hace en HLS con los animales, sólo les importa el dinero, nos vemos obligados a 
tomar estas medidas.

Animal Rights Milita 29/09/07

Presión sobre Dupont [empresa cliente de H.L.S.] 
La pasada noche del 27 al 28 de setiembre, decidimos volver a visitar a nuestra buena amiga 
Teresa, que es una directiva de DuPont, empresa que colabora con HLS. Era tal nuestra 
alegria por el reencuentro, que para expresar nuestro amor acabamos rompiendo el cristal del 
portal de su casa y recordar la manera en que nos conocimos hace aproximadamente un año.
Teresita, Teresita... Debes saber que nos acordamos de ti en todo momento, que la sangre y el 
sufrimiento no van ha ser olvidados. Dejar de jugar a los médicos con vuestros colegas de 
HLS o su mierda os seguirá salpicando, y cada vez más. Nos vamos acercando y la relación 
se hará mas estrecha cada minuto que pase. HASTA QUE TODAS LAS JAULAS QUEDEN 
VACIAS. LIBERACIN ANIMAL YA!

Frente de Liberación Animal 28/09/07 

Ayuno de 24 h en solidaridad con Gabriel y José 
El preso anarquista Rafael Mártinez Zea, preso en la cárcel de Badajoz realizó un ayuno de 24 
horas el pasado día 29/09/2007, coincidiendo con la jornada internacional de solidaridad con 
Gabriel  Pombo Da Silva y José Fernandez Delgado.  A continuación reproducimos el  texto 
integro de la instancia (Nº de referencia 128) entregada por el compa Rafael Mártinez Zea en 
la cárcel de Badajoz para comunicar oficialmente su ayuno: En solidaridad por la liberación 
total de mis 2 compañeros anarquistas Gabriel Pombo Da Silva y José Fernandez Delgado, 
ambos secuestrados en centros de exterminio alemanes, notifico que el día 29/09/2007, el 
presente hará un ayuno de 24 HORAS a lo que aquí llamaís desayuno, comida y cena. Viva la 
anarquia!
                                                                                                                      Badajoz  26/09/2007

-->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

http://www.moviments.net/noalplacaufec/wordpress/?p=298
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