
Info Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996 Nº 508 setmana del 19 al 25 de desembre 2007 :::

MOLT IMPORTANT !!!
Hola familia ! No se si sabeu peró el dimarts que ve es el día 25 de desembre. Per aixó hem decidit de fer el Usurpa 
el dilluns 24 de desembre. Podeu trucar com sempre des de les 12:30h fins les 16:30h peró no us olvieu d'enviar els 
mails abans de les 17h el dilluns. I podreu passar a recullir els Infos a l'Espai Obert el mateix dilluns ! També us 
avisem que no hi haura Info Usurpa ni Contra Infos per cap d'any, ja que el día 1 de gener es dimarts. Ens veiem...

L@s Usurper@s

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

AQUESTA SETMANA FESTEGEM EL PRIMER ANIVERSARI DE CAL FORNER

DIA D'ACCIONS DESCENTRALITZADES PRO PRESOS 4F Divendres 21 i dissabte 22  de desembre

SUPORTA LA VAGA DELS CONDUCTORS D'AUTOBUS DE TMB FES VAGA D'USUARI Del 21 al 24 de desembre

MANIFESTACIÓ LLIBERTAT RODRIGO ALEX I JUAN Dss a les 12h Arc de triomf <M> L1 Arc de triomf
Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 Dissabte 22 Diumenge 23 Dilluns 24 Dimarts 25

 ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 

18h Kafeta informativa 18h Assamblea 18h Kafeta 
informativa

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

19:30-24h Kafeta
 

19:30-24h Kafeta 19:30-24h Kafeta 19:30h Kafeta 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.

19h-22h Kafeta 
20h T. percussió

17h Assamblea 19h-22h Kafeta Hardbattle

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

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

y

Divendres 19h Kafeta  + projecció de 
Persepolis

17h Tarda de cine 
amb cafes, 
patxarran AJK

Dilluns 0h00 Festa Ass. Okupes KNY amb 
Dj KVV i Dj Estrellita Abans dels dj's porta el 
teu cd

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

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 

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

20h Assemblea gestió 
Biblioteka

21:30h Sopador vegà 
komeyerba
22:30h Passi de video 
Los  okupas

18h Kafeta up da 
punk down da 
reggaeton  20h 
Ass. kafetes

Pintada de mural en 
suport als presxs n 
vaga de fam

24h Feston ortera, 
vine disfressada 

18h Kafta amb tonics 
estomakals

 dilluns a divendres de 18 a 20h Biblioteca pirata

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

18-23h Kafeta + tenda 
gratis+ passi de video I aniversari 

Dissabte 18h Xocolatada gratix 19h Kafeta 
20:30h Concerts amb MMM, Rumbade9i 
sessió reggae

Diumenge 13h Mostra de cuina i després 
degustació 16h Kafeta 17h Passi de 
video 18h Espectacle de malabars amb 
foc

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

18h Rocòdrom i 
kafeta

 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 pro detinguts 
mani Toxics

19h Kafeta oberta 
19:30-22:30h Intercanvi 
de vinils

22h Kafeta travolaka 
Cine forum Trans en 
lluita + passi de 
curts

19-22:30 Kafeta
20h Bastoners

19-22:30h Kafeta

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

Dijous 20h Cicle video llatinoamerica La resistencia del pueblo 
mapuche a las transnacionales y el estado chileno + debat   +kafeta amb   
Enrriketa

Dilluns 00h00  Festa Anti chrismas 
Concert HipHop + Dj's 2 ambients (Only 
Hits i Teknopunk) pro 4F

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  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

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

20:30h Ass. Cso

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

20:30h Fes-no saber 
les teves propostes

18-22h Kafeta + 
bibliotec     Espontània  

Divendres18-22h Kafeta    + bibliotec   
Espontània Que el nadal no et consumeixi 
Passi de documental al rasca Excedents + 
xocolatada de comerç just

Del 21 al 28 exposicions : Que la joguina 
no t'encadeni, Les gran empreses deixen 
marca

18-22h Kafeta    +   
bibliotec 
Espontània

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


GRÀCIA - VALLCARCA - LA SALUT

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 20h Kafeta   oberta   

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

Divendres 21:30h Sopador  vegà Diumenge 19h Kafeta pro-presxs +  xerrada sobre situacio vaga 
de fam dels presxs a Italia + presentació dela marxa contra les 
presons del 31 de desembre

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

21h Sopador vegà 21h Sopador vegà 14h Menjador vegà
21h 

14h Menjador vegà

LA QUIMERA
c/Verdi
<M> L3 Fontana

 20:30h Observatòri 
de Gràcia 

21h Cicle documental 
Kernel Panic 

19h Presentació 
llibre 

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

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 - HORTA  - SAGRERA – ST ANDREU

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

20h Distribució 
Cooperativa  i un 
Rave !distribueix les 
comandes

19-01h Cafeta Ajen 19-01h Kafeta 
Maulets i passi de 
video : Les Ferides 
de la Terra

14h-16h Espai lliure 
capoeira 19h Kafeta 
+ passi de curts 
agroecològic A 
tornallom + altres + 
sopador 
agroecològic vegeta
22:30h Cantautor 
Albercartxofa

15h-19h Taller de 
defensa personal

19h Assemblea 
Ajen

18h Assemblea 
Rebel'Art
21h Ass Maulets 
eixample

LA JUNGLA
C/ Arc de St Martí
<M> L5 Maragall

El concert del dimecres esta anul·lat

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

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

17h Intercanvi 
d'idiomes castellà i 
angles

Dijous 21h Espai obert per dones i per a 
dones Taller de plantilles i arts grafics 
antipatriarcals

Dissabte 17h Teteria amb pastissos, punt 
de trobada i internet

19h Dansa oriental
21:30h Assemblea

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

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

ROCK N TRINI
C/ Via Favenca, 447
<M> L4 Trinitat Nova

Dissabte 22:30h Festa pro Plataforma 
veïnal de la Trini amb Dj's  Perlita de la 
Trini i Xulakas d'Hostafrancs 

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

19h Taller de tango
21h Sopador vegà

19h Taller de tango 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

Diumenge 20h Wanted por asseCine   + debat+ pica pica +   
burnstation(porta el teu dvd buit)

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 Session Dijous 20h Xerrada sobre la lluita per la 
despenalització de les drogues
21h Projecció videos

Tanquen del 21 de desembre al 8 de gener 

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  A partir  de  ja  podeu  enviar  contes  pel  tercer  certamen  de  contes 
anarquistes de l'Ateneu Llibertari del Bèsos. Es pot escriure en qualsevol idioma i la gent que col.labori podrà sol.licitar 
alguns exemplars dels llibres artesans que realitzem. El termini final de presentació serà 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

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

19:30h Comissió 
antifeixista

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 Ass.Antirepre

18h Que passa a la 
plaça ?

19h   T. de hacklab   
nomada 20h Taller 
de videoGNU/Linux 
20:30h Kick Boxing

10h Hort comunitari
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

http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
http://www.musaik.net/
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


KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes

19h Cine de barri 
Nou horari

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

14:30h Menjador vegà  

CASAL JOVE ROKETAS
C/Vidal i Guasch, 16
<M> L3 Canyelles

Dissabte 21:30h Concert amb Insomnio, 
Über, Tension, Craniseptic 4e

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

17:30h  Taller de 
bicis 

17:30h 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 
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

::: NOTÍCIES :::
Gènova 2001, condemnats a 102 anys de presó
El pasado viernes 14 de diciembre se hizo pública la sentencia del proceso judicial que desde 
hace  3  años  y  medio  se  estaba realizando  contra  25  compañerxs  acusados  de  "saqueo y 
devastación" por las protestas de Génova contra el G8 el 20 de  julio de 2001. En esta sentencia 
24 personas han sido condenadas a un total  de 102 años de cárcel.  Solo una compañera, 
aquella a la que se le pedía la pena mas alta (16 años de reclusión) ha sido absuelta al no 
considerarse  probado  que  participara  de  los  hechos.  En  diez  de  los  casos  se  admite  la 
tipificacion de "saqueo y devastación", mientras que al resto se les condena por acusaciones 
más "usuales" como resistencia, atentado o desordenes públicos... Las penas oscilan entre los 6 
meses y los 11 años. 

Klinamen.org 15/12/07

Acció a Madrid en suport als condemnats del G8
La tarde del domingo 16 una treintena de activistas del Movimiento Global visitaron la embajada 
italiana en Madrid para protestar por la condena emitida el pasado viernes contra 24 compañerxs 
que participaron en los bloqueos contra el G8.  Lxs activistas arrojaron globos de pintura roja 
contra la (blanca) fachada de la embajada y han lanzado panfletos tanto entro del recinto de la 
misma como en la calle.

indymedia bcn 17/12/07

S'Inaugura l'Oficina en Defensa de la Barceloneta
Martes 18 de diciembre a las 20h en la Calle Guiter 11 se inaugura la ODB, con la finalidad de 
dar información detallada sobre el "plan de los ascensores" y de atender y actuar contra los 
casos de mobbing que se han multiplicado a raiz de la aprobación de dicho plan. El  acoso 
inmobiliario es un fenómeno creciente en el barrio de La Barceloneta, que se ha visto agravado 
después de la aprobación del "plan de los ascensores". La Oficina en Defensa del Barri pretende 
dotar de herramientas y asesorar a aquellos vecinos que sufran acoso inmobiliario, al mismo 
tiempo que buscar nuevas formas de visibilización de este problema que comienza a ser global 
dentro de La Barceloneta debido a la fuerte presión inmobiliaria a la que está sometida el barrio. 
La  oficina  abre  con  el  fin  de  combatir  el  mobbing  y  dar  información  sobre  el  "plan  de  los 
ascensores", ya que la administración aun no ha hecho ningún gesto de explicarlo de manera 
pública y abierta. Es por eso que muchos vecinos de la Barceloneta continuan teniendo un gran 
desconocimiento y muchas dudas sobre el plan y las intenciones de modificación de éste por 
parte de la nueva Regidora. La ODB prentende ser también un espacio donde generar tejido 
para impulsar  un  proceso de  participación  desde abajo,  ya  que somos  los vecinos  los que 
hemos de decidir sobre las modificaciones que se realizarán en nuestro barrio. La Plataforma d
´afectats  en  Defensa  de  La  Barceloneta  y  la  Associació  de  Veïns  de  l´òstia  continuamos 
reclamando: - La necesidad de que el plan sea completamente voluntario: los inquilinos también 
han de  tener  voz.  Y esto  ha  de  quedar  por  escrito.  -  Que se  anule  el  actual  "plan  de  los 
ascensores" y que se impulse un nuevo proceso de participación real. - Que se apliquen las 
medidas necesarias para evitar  y para la creciente especulación y presión inmobiliaria en el 
barrio, que está generando ya una expulsión indirecta de vecinos. Cap veí fora del barri! Un altre 
pla és possible!

Indymediabcn 18/11/07

Conductors/es de TMB en lluita, dies 21 a 24 de desembre
Els conductors de bus i metro de Barcelona convoquen una vaga general els dies 21, 22, 23, 24 
de Desembre per demanar 2 dies de descans a la setmana i la pujada de sou, entre d'altres. 
Aprofitant aquests dies fan una crida als ciutadans i ciutadanes que utilitzen el transport públic 
per a que s'uneixin a la vaga per protestar per la pujada exagerada dels bitllets cada any. Ja 
s'acosta canvi d'any el que significa que en poc temps tornaràn a pujar els bitllets de TMB i 
Renfe. Si creieu que el transport públic és massa car ara és moment de protestar. No utilitzeu 
metro  ni  bus  durant  els  dies  21,  22,  23  i  24  de  desembre,  coïncidint  amb  la  vaga  dels 
conductors/es la protesta serà més gran. Busquem les alternatives per mouren's per Barcelona 
durant aquests dies. Que des de l'Ajuntament no creguin que ens poden manejar com volen. 
s'adjunta comunicat de conductors/es fent una crida a la gent de Barcelona i rodalies.
Actes que es faràn aquests dies i més informació a: http://comitedescansos.blogspot.com     difón 
el missatge!

Desallotgen per sorpresa la Txatuela, St Andreu
Ara farà quasi dos mesos, el 27 d'octubre, la Txatuela, situada al C/Sòcrates, 33, celebrava el 
seu primer aniversari. Era una casa que estava servint d'habitatge a 5 joves de Sant Andreu, 
és a dir, fent les funcions de dret bàsic reconegut sobre paper arreu, un paper mullat que no es 
tradueix  de  debò  enlloc.  De  bon  matí,  8  furgonetes  d'agents  antiavalots  dels  Mossos 
d'Esquadra (la Brigada Mòbil, els "brimo" com ells s'anomenen) han rebentat la porta de la 
casa, despertant, de la pitjor manera possible, a l'única noia que aquella nit hi dormia. Aquesta 
noia ha estat agredida pel cos repressiu, mentre que una altra era retinguda i portada a la 
comissaria de les casernes a declarar, sortint-ne poc temps després. Com ja ve sent habitual, 
el desallotjament ha seguit un procediment poc legal, ja que les habitants de la casa estaven 
esperant  ser  identificades  des  que  el  juliol  van  rebre  una  citació  a  tal  efecte.  L'única 
comunicació que han rebut des d'aleshores ha estat directament el cop de porta i la presència 
policíaca.  Val  a  dir,  a  més,  que  a  les  furgonetes  dels  Mossos  les  acompanyava  una 
ambulància,  certificant  així  la  delicada  carta  de  presentació  amb  què  actuen  els  agents 
repressiu a les ordres d'en Saura. Els han donat només 10 minuts per treure les coses, i acte 
seguit, amb la casa encara plena, un grup de paletes ha començat a enderrocar el sostre. No 
hi  havia  manera  d'aturar-ho,  i  només  després  d'algunes  gestions  s'ha  aconseguit  frenar 
l'enderrocament i recuperar les pertinences; això sí, d'entre les runes. Com a resposta, s'ha 
convocat  una  concentració  a  les  20h a  la  Pl.  Orfila.  Allà,  3  furgonetes  d'antiavalots  de  la 
Guàrdia Urbana (els UPAS) i els respectius agents custodiaven la seu del districte des de la 
vorera. A part, 3 cotxes patrulla més romanien aparcats al costat. Cap a les 20:30h, i quan una 
constant però fina pluja començava a caure, s'ha llegit el manifest de denúncia, i s'ha iniciat la 
manifestació,  que ha aplegat  una cinquantena de persones.  La mobilització  ha passat  pel 
C/Ajuntament, Pl. Comerç, C/Gran, C/Llenguadoc, C/Monges i C/Sòcrates, fins arribar davant 
de la casa. Durant el recorregut s'han fet  pintades de denúncia i  s'han cridat lemes contra 
l'especulació i la destrucció del casc antic de Sant Andreu, entre altres. Diverses manifestants 
portaven també cartells de denúncia. En arribar a la casa, s'han realitzat diverses pintades i 
s'hi ha penjat una pancarta des del balcó. Tot seguit s'ha llegit el manifest i s'ha desconvocat la 
manifestació.

St Andreu Informa't 17/12/07

Concentració en defensa de de Collserola
Un centenar de persones es van concentrar ahir dissabte, 15 de desembre, a les portes del 
Parc d'Atraccions del Tibidabo. L’acte pretenia esperonar la defensa activa de la Solana de 
Collserola  contra  les  retallades  del  futur  Parc  Natural  plantejades  per  l'Ajuntament  de 
Barcelona, que pretén assegurar-se una "franja urbanitzable" per seguir enfilant la ciutat a la 
serra. Entre d'altres, van concentrar-se veïnes del Tibidabo en lluita per a conservar l'alzinar 
amenaçat  per  l'amplicació  del  Parc  d’atraccions,  veterans  i  joves  dels  moviments  veïnal  i 
ecologista  de  la  "Collserola  pobre",  d'Horta  i  Nou  Barris,  i  rurbanes  dels  projectes 
agroecològics de la serra. La presència de nombrossos agents de la Guardia Urbana i els 
Mossos  d'Esquadra  va  impedir  la  realització  de  l’acció  de  denúncia  que  havia  preparat 
l'Assemblea de la Solana de manera que els assistents van optar per desplegar un mar de 
pancartes. En elles s'hi podia llegir l'exigència de la declaració inmediata d'un Parc Natural 
sense rebaixes ni  retallades,  l'oposició frontal  al  Túnel  d'Horta o la reivindicació d’estendre 
l’experiència dels Horts Comunitaris autogestionats de la Vall de Can Masdeu a d'altres valls 
de  la  solana.  Els  convocants  van  presentar  la  "Declaració  de  Can Masdeu",  un  llistat  de 
reivindicacions per a la protecció real de la Solana de Collserola,  i  van expressar que "les 
administracions juguen a la confusió i presenten tota mena d'iniciatives incompatibles amb la 
protecció que diuen desitjar”. Així mateix van assegurar que continuaràn lluitant per tal d'aturar 
les agressions que amenacen la vessant barcelonina de la serra. 

Assemblea de la Solana de Collserola 16/12/07

Jean Marc Rouillan surt de presó en semi-llibertat
Porta més de 20 anys empresonat i  18 anys en l'equivalent frances dels FIES. Va sortir  el 
dilluns 16 de desembre de presó i  va anar al  seu lloc de treball  a Marsella a les Edicions 
Agone, on treballava des de la presó com a corrector de textos. Encara no es la llibertat total : 
Jean Marc ha de tornar cada nit a dormir a la presó. Un altre membre d'Action Directe es troba 
avui al carrer, Nathalie Ménigon, des de l'agost de 2007. Peró també ha de dormir a la presó.

Usurpa 18/12/07

Atac al consumisme, Barcelona
El 17 de diciembre al refugio de la luna decidimos mostrar nuestro desprecio por el opencore y 
lo atacamos, en concreto el de paseo de san juan. Le dimos lo que merece, fuego. Hicimos lo 
que pudimos, ya sabremos si fue suficiente. Acabemos con el consumismo de navidad, y el del 
resto del año.

los despojados de los reyes magos 18/11/07

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.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://comitedescansos.blogspot.com/

	::: Butlletí setmanal de contr@informació des del 1996	Nº 508 setmana del 19 al 25 de desembre 2007 :::
	PHRP
	EL LOKAL
	A.L.A 
	CAN ARDÍA


