Stop control

Prou muntatges policials

Espionatge policial a la Universitat de València
València.- Una denúncia del
PP ha tret a la llum pública un
cas d'espionatge policial a un
acte cultural en un recinte de
la Universitat de València. Tot i
les múltiples evidències, la
Delegació del Govern ho va
tornar a negar. El passat dijous
10 de juny dos actes d'orientació ben diferent es desenvolupaven a pocs metres. Per

una banda, en el saló d'actes
de la seu del Partit Popular,
situada al carrer Quart número
102, l'alcaldessa de València,
Rita Barberà, presentava el
seu nou web davant els seus
simpatitzants. A pocs metres
de la seu del PP, al saló d'actes
del Jardí Botànic, es presentava el documental "Més enllà
del mur" sobre el viatge d'un

grup de músics valencians i
catalans, entre ells Obrint Pas,
als territoris ocupats palestins. I
entre ambdós actes, al principi del carrer Beat Gaspar
Bono, una furgoneta model
Citroën Berlingo de color
blanc, amb al menys un agent
de la Brigada d'Informació de
la Policia Nacional fent
tasques de vigilància i espi-
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onatge.
Un escolta de Rita Barberà
(agent de la Policia Local),
havent detectat moviments
sospitosos en la furgoneta, va
demanar al conductor que s'identificara. Aquest es va identificar com a agent de la
Policia Nacional, més concretament
de
la
Brigada
d'Informació, i, segons la versió
de Ricardo Peralta, delegat
del Govern al País Valencià,
l'agent descobert va indicar
als responsables de seguretat
del PP que es trobava realitzant tasques de vigilància al
Jardí Botànic. Segons un
comunicat de premsa de la
Delegació del Govern a
València, Peralta atribueix el
dispositiu policial a “temes i
actes completament aliens al
Partit Popular encara que es
desenvoluparen
en
les
inmediacions de la seua seu”.
Una portaveu de la Delegació
es va negar ahir a confirmar a
l'Informatiu si el dispositiu policial estava vigilant la presentació del Botànic. “Ens
remetem al comunicat”, va
dir.
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Empresonada per intent
d’homicidi a Holanda
Holanda.- Renata Zelazna és
una jove anarquista vegana
de Polònia. Recentment es va
anar a Holanda per estudiar
medicina veterinària i ara,
després d'una sèrie d'esdeveniments desafortunats, és a
la presó en condicions terribles i tement pel seu futur. Ella
està sent acusada per les
autoritats holandeses per
intent d'assassinat.
Degut a la construcció prop al
seu pis, Renata també s'havia
queixat en diverses ocasions,
com la resta de veïns, sense
resultat. Quan els empresaris
portaren una nova màquina
que era eixodidora, ella va
anar al local per presentar les
seves queixes directament. A
la discussió un conductor va
avançar cap a ella amb una
màquina i un altre constructor
la va tirar a terra, llavors
Renata va llançar contra la
màquina algunes pedres.

Renata va tornar al seu pis i
poc després la policia es va
presentar. Immediatament li
van comunicar que estava
sent arrestada per la destrucció de la maquinària. Ella no
creia que poguessin ser greus,
i va continuar la preparació
del sopar, però la policia va
donar diversos passos cap
endavant en un intent per
aturar i va proclamar: "Vaig a
fer servir la violència" i es va
acostar a Renata. Ella, presa
del pànic prengué un ganivet
de cuina assenyalà al policia,
pel que l'acusen d'intent
d'homicidi.
Escriure cartes de suport a:
Renata Zelazna
Penitentiare Inrichting Peel Ter
T.A.V. Renata Zelazna 7138606
cel 1 / 10
Paterstraat 4
5977 NM Evertsoord
Holanda
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Ciclonudisme

Nova marxa ciclonudista
BARCELONA.- Aquest any no
s'havia organitzat la marxa
ciclonudista a Barcelona així
que de manera bastant
espontànea es van cel.lebrar,
dissabte passat, dos marxes
amb molt poca gent participant. En una de les marxes es
plantejava fer un ciclo-picnic
que finalment va acabar amb
una paellada popular amb les
veïnes i veïns en lluita del barri
de la Barceloneta, desprès de
baixar pel Psg. de Gràcia, les

Rambles, Plaça Sant Jaume
fins arribar al port. Per la tarde
es va montar una festa funk
per la llibertat de moviment,
passant per la concentració
en suport a la vaga de fam a
l'interior del CIE de la Zona
Franca que es feia a la
Rambla del Raval i que va
finalitzar a la platja. Més
info:www.amicsdelabici.org
Amics de la bici
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