
Info Usurpa
::: Butlletí setmanal de contr@informació Nº 481 setmana del 6 al 12 de juny 2007 :::

IMPORTANT : Hem canviat els horaris de l'Usurpa !!!
A partir d'ara podeu trucar els dimarts com sempre però a partir de les 12:30h i nomès fins les 16h de la tarda !!

Ah i una coseta més: avui hi ha una convocatòria falsa. Esperem que sabràs veure-la. Salut !!
 l@s usurper@s

CONCENTRACIÓ CONTRA L'IMPUNITAT POLICIAL / MOSSOS NO GRACIÈS Dmc a les 18h dvt del Liceu <M> L3 Liceu

CONCENTRACIÓ CONTRA L'EMPRESONAMENT DE PARIS HILTON Dmc a les 18h Plç Catalunya <M> L3 Plç Catalunya

MANIFESTACIÓ CONTRA EL G8 Dijous a les 18h a Plaça Catalunya <M> L3 Plç Catalunya

MANIFESTACIÓ CONTRA EL G8 Dissabte a les 18h Plaça Catalunya <M> L3 Plç Catalunya

Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 Dissabte 9 Diumenge 10 Dilluns 11 Dimarts 12

XVenes
Festes 

alternatives de 
Korneyà

al costat del parking Renfe, 
<M> L5 Korneyà

Dijous 20:30h Txaranga punk 
internacionalista i contrapregó 22h 
Txupinazo + brindis pro-pres@s Happy hour
23h Concert amb Compas i confusión, FDR, 
KILL, Tatxita de Collblanc, Dosenshock

Divendres 17h Pintada de mural 19h Guerra 
de bicis 21h Del dicho al hecho poesia 
flamenco 23h Concert amb At Versaris,  
Deforestados, La Kinki Beat, Asawnf

Dissabte 12h Humol amalillo i activitats infantils
14h dinar solidrai amb Nicaragua 16h Cantautor Mario Venegas 
17h Txaranga punk pel barri 21h Hazme reir payaso de mierda 
22h Projecció 20 anys d'Okupació a Kny 22:45h Espectacle de 
foc 23h Concert amb Red Banner, Chicharrica, Habeas Corpus, 
Rinconete en tu retrete

Divendres i dissabte Carpa electronica amb Ofensiva Teknopunk

Festival Fem-Ho 
Fàcil

Parc de la creueta del coll 
<M> L3 Vallcarca Penitents

Dissabte 9
14h Dinar popular 
vegà i a les 21h 
sopador vegà

Carpa infantil 11h Taller de circ i malabars 16h 
Taller de circ i espectacles  (els tallers duraran 3 
hores)
a partir de les  17h Actuacions infantils amb tatre, 
clown, magia, contacontes, malabars, titelles

Escenari de l'Ateneu Pop de Vallcarca
a partir de les 18h Actuacions amb 
percussió, dansa, malabars, clown, 
contacontes i performances varies

Escenari central
a partir de les 20h Actuacions trapezi, 
titelles, tragicomedis, projeccions, i la 
Fanfarria 

ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

ATENEU LLIBERTARI
c/ San Marià, 20
RENFE Viladecans 

19h Ludoteca 18:30h Taller de flors 
de Bach

CSO ELS TIMBRES
Av. Generalitat, 27
RENFE Viladecans 

21h Assamblea 
Okupes Viladecans 

KOP-ALTA TENSIÓ
El Prat de Llobregat
FF.CC El Prat

19:30-24h Kafeta
22h Sopador
antirepressiu

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

19:30h  Kafeta 19:30 Kafeta 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
FF.CC Sant Boi  Ll.

18h T. S  evillanes   
19h-22h Kafeta Rst. 
21h T. percussió

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

19h-22h Kafeta 
skalates
19h T. malabares

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

19:30h Assemblea 
Banka Rota

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

ny

CSO LA OPERA
c/Josep Prats, 56-58 
<M>L1 Avda Carrilet

17hTaller de Bicis
19h Taller serigrafia

17-19h Ropero de 
intercanvi
19h Rockodrom

Els Dimarts 17-19h Ropero d'intercanvi
19h Rocòdrom,16h Taller de Bicis
20:30h Ass. C.S.O.

CASAL EL RACÓ
 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 19-21:30h Kafeta 
oberta

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 

KANKADENA
c/laurea mró 134
<M>L5 can vidalet

20:30h Taller de 
Yoga

20:30h Taller de Yoga 20:30h Taller de Yoga

 SANTS - HOSTAFRANCS - BADAL

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

21h Ass. Csa 
21:30h Sopador 
vegeta 

19-22:30h Kafeta
19h Bastoners

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

ESPLAI ALLIBERAT
c/Miquel Angel, 57
<M> L1 L5 Pl de Sants

18-20:30h  Hort 
comunitari

18-20:30h  Hort 
comunitari

Dimarts 10-13:30h Hort comunitari 20h Passi 
de documental 18/98+ el judici a judici

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

18-21h Distribuidora 
Acció Cultural i 
Bilbioteca  

19h Documental Ulrike 
Meinhoff: RAF

18-21h Distri Acció 
Cultural i Bilbioteca

Més info:
http://www.entropia

ctiva.com

18-21h Distribuidora 
Acció Cultural i 
Bilbioteca

19h Documentales 
El MIL, Accion Directe

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

20h Reunió del Grup 
Excursionista
20h T. d'història: 

19:30h Presentació del 
últim numero revista 
Polémica 20:30h 
Assamblea Ateneu

20h Hacklab

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/espaiobert

EL PULGATORIO
c/Leiva, 63
<M> L1 Hostafrancs

20-22h Kafeta 20-22h Kafeta

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

21h Ball de claqué 20h tenda gratis i a les 
21h Cinema 16mm

20h Assemblea C
so

20:30h Taller de 
teatre

GRÀCIA - LA SALUT - VALLCARCA - HORTA

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-laboratori de 
malabares (mazas, contactball y pilotes)

19h Rocòdrom lliure

mailto:l@s
http://sindominio.net/espaiobert
http://www.moviments.net/
mailto:bankarota@moviments.net
mailto:pro-pres@s


ATENEU VALLCARCA
Av.Hospital Militar, 49
<M>L3 Vallcarca

22h Kafeta Ska 
Reggae i Dj's

20h Ass. Ateneu

KASA DE LA MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33

<M>L3 Lesseps

Divendres 21h Sopador vegà, vegetarià i 
carnaca + Projecció i xerrada sobre la lluita 
antiespeculaciò a Granada

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

20h Kafeta oberta
21h Concert amb End 
of all, Etacarinae 3e

LA MUERTE
C/ Congost, 31
<M>L3 Fontana

14h Menjador vegà
21h Sopador vegà 
amb passi de video

21h Sopador vegà 20h Kafeta 19h Assemblea 
mortifera

14h Menjador vegà

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 + internet

11h-14.30h 16:30h–
21.30h informació + 
infoshop + internet

LA QUIMERA
c/Verdi, 28
<M>L3 Fontana

20:30h Observatori 
de Gràcia

21h Cicle documental 
cultura llibertària II 
Acratas

divendres 20h Punt de trobada    i   
Kernalpanic Hacklab i Xerrada taller 
criptografia i DNI electronic Els elements

http://laquimera.org

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

14h Menjadors vegà 
pro 4F

EKIPO B
c/Mare Dèu salut, 61
<M> L4 Alfons X

18:30-20:30h Taller 
de Kung-fu amb 
Maestro

18:30-20:30h Taller de 
Kung-fu amb Maestro

18:30-20:30h Taller de 
Kung-fu amb Maestro

18:30-20:30h Taller 
de Kung-fu amb 
Maestro

SAGRADA FAMÍLIA – CLOT - POBLE NOU - SAGREGA - SANT ANDRÉU

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

20h Distribució 
Cope i un Rave !

19h Cafeta Ajen divendres 20h Xerrada La presó a l'entorn 
familiar i Presentació estudi  repercusions 
de l'empresonament sobre les families 

dissabte 19h Kafeta 
ateneu

CASA SENSE NOM 
Pasatge Conradi
<M> L5 L2 S. Familia

14:30h Menjador 
vegá 

LA JUNGLA
c/ Arc de st martí, 98
<M> L4 L5 Maragall

22h Concert amb After 
the masacre, Lunglance, 
No Conforme 2euros

Dissabte 22h Concert benefit amb Cop de 
Fona, Morbitassholes, Criits, Narcolepsia

LA KARNI
c/Freser 134
<M> L5 Camp de l'arpa

20.30:Kafeta 
21.30 Cine jazz 

CSO DIANA 
c/Ruiz de Padrón 38bis
<M> L5 Camp de l'arpa

Tanca el Cso Diana fins septembre
Salut i bon estiu

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

20h Assemblea cada 
dos setmanes

17h Taller de 
Flamenc

19h Taller de 
malabars

EL PATIO
Passeig Masolivers, 36
<M> L4 Llacuna

Dissabte A partir de les 13h Videos 19/20 i xerrada revolta 
popular a Argentina desembre del 2001, entrepas vegans 
benefit 25J

CASC ANTIC - BARCELONETA

BLOKE METGES
C/ Metges
<M>L1 Arc de triomf

21:30h Cicle cine sobre 
gènere Las aventuras 
de Priscilla

MILES DE VIVIENDAS
Av. Joan de Borbo, 11
<M> L4 Barceloneta

REOKUPADA DES DEL 31 DE MAIG !!!
LA BARCELONETA RESISTEIX

dissabte Torneig de futbol per 
l'humanitat i contra el neoliberalisme, 
Plaça del mercat de la Barceloneta

diumenge 
Cine pobre La ley del silencio

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

20h Assamblea 
oberta V de Vivenda

17-20h Oficina pel dret 
a l'habitatge

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

22h Jam Session 21h Projecció videos 22h Dj Juan Nitxo 22h Concert amb 
Sonda

CASA SOLIDARITAT
c/Vistalegre, 15
<M> L2 St antoni

18-24h Abramakabra, 
cabaret Jam sesió +

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

19h  Assemblea pro-
pres@s

Dijous 16-20h Oficina d'Okupació + Arquitectes sense Fronteres
17-21h Biblioteca Kilombo /   RAM (internet i ajuda)    14-21h Fusteria 
Carcoma  Div. 18-22h Intercanvi guitarra Corrillo flamenco i kafeta

Dissabte 17h Intercanvi d'experiencies i 
projeccions videos entorn la resistència 
veïnal amb veïnes d'Esplugues, Bcn i Gra.

Dijous i divendres hi ha café 
de maquina i birra

Durant les altres activitats hi 
ha accés a internet en RAM 

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 Defensa 
personal per a 
dones 21h Stop G8, 
actualitat

10:30h T. de malabars
20:30h T. de trapeci
20:30 Ass Metralla
21h Stop G8, actualitat

21h Stop G8, actualitat
21h Laboratori Core
http://musaik.net

 19h Laboratori 
Core

18h  Que pasa a la 
plaça / Torneig de 
Ping Pong 19h 
Laboratori Core

09h Hort comunitari
20h Kundalini ioga
20:30h Gestors de 
continguts

19:30h Taller de 
bruixes El sabó
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 Assemblea

Jornada de curro 17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca 
18h T. de malabars

17-21h  Biblioteca + 
Fanzinoteca
20h T.  d'esperanto

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


COLLSEROLA - 9 BARRIS - SARRIÀ

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FGC Les Planes

22h Cine de barri 
Noviembre

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

www.canmasdeu.net
9h Taller de pa
11h T. Capoeira

14h Menjador vegà Diumenge a partir de les 12h Jornada 
criança per a embarassades, mares i pares 

Tot el dia a partir de 
les 10h Treball a 
l'hort

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

Divendres 12-14h Taller de forja i soldadura     
15:30--20:30h Taller autoreparación de bicis

17:30-20:30h Taller 
autoreparació de 
bicis

Están abiert@s a más propuestas para usar el solar

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

LA FUSTERIA
Pgt. Canet, 11
FGC Sarrià

20:30h Documental 19h Curset d'italià 19h Pel·lícula

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

Dissabte 17:30h Cicle de xerrades : 
Memoria historica del moviment 
llibertarii la Cnt a l'estat espanyol 

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 

FECSA
c/  barberà, 81
RENFE Cerdanyola

19h Assemblea CSA 19h Assemblea CSA

LNOTÍCIES
La Nuri declara a l'Audiencia Provincial
Núria Pòrtulas torna a la presó després de declarar davant el jutge Juan del Olmo
Ara s'espera la decisió del fiscal de deixar-la en llibertat o imputar-la Núria Pòrtulas, la noia 
de  Sarrià  de  Ter  detinguda  des  del  febrer  a  Madrid  per  presumpta  pertinença  a  banda 
armada, ha declarat avui a l'Audiència Nacional espanyola davant el jutge Juan del Olmo. 
Pòrtulas  ja  va  declarar-hi  just  després  de  ser  detinguda  i  d'haver-se-li  aplicat  la  llei 
antiterrorista.  Aquesta  segona  declaració,  de  dues  hores,  ha  girat  al  voltant  de  la 
documentació  incautada  al  domicili  de  Pòrtulas  i  ha  estat  concedida  a  petició  del  seu 
advocat, Benet Salellas, que n'ha demanat l'absolució per manca de proves inculpatòries. 
L'advocat ha informat després de l'interrogatori que Pòrtulas ha explicat tots els punts sobre 
la documentació que se li va incautar, entre la qual hi ha retalls de premsa i alguns fitxers 
informàtics. En un disc, segons l'acusació, hi ha instruccions baixades d'internet per fabricar 
còctels Molotov. Durant la declaració, Benet Salellas ha aportat al jutge les deu mil signatures 
i  les vint-i-cinc mocions aprovades en municipis catalans (entre els quals hi ha Girona) a 
favor de la llibertat de Pòrtulas. A migdia, Pòrtulas ha tornat a la presó de Soto del Real. Ara 
s'espera que el fiscal, Miguel Ángel Carballo, informi a favor o en contra de la posada en 
llibertat  de  la  noia.  Per  Salellas,  ja  no  hi  ha  cap  indici  per  imputar  o  mantenir  la  presó 
provisional  a  Pòrtulas.  Des  de  la  detenció,  el  7  de  febrer,  hi  ha  hagut  nombroses 
concentracions de suport al Principat i també moltes crítiques a la gestió del Departament 
d'Interior.

Indymedia Barcelona 4/05/07

Solidaritat amb el pres Roberto Catrino
Després  de  gairebé  dos  anys  d'empresonament  a  l'Estat  Holandes  el  nostre  company 
anarquista Roberto necessita altre cop del nostre suport. Segons la legislació holandesa el 
Roberto  ha acomplert  el  temps suficient  de la  seva condemna (que finalitza el  març del 
2008), per a gaudir del dret a sortir  de permís els caps de setmana. Per a poder satisfer 
aquest  dret,  però,  necessita  tenir  la  seva  documentació  en  regla.  Fa  dos  mesos  que el 
Roberto va tramitar, a traves del consolat espanyol a Amsterdam, la sol•licitud corresponent. 
Però resulta  que l'Estat  Espanyol  no li  proporciona la seva documentació  sense cap raó 
aparent; impedint-li la practica d’aquest dret i obstruint l’aplicació de la llei holandesa, la qual 
cosa podria derivar en un conflicte diplomàtic. No obstant, fa una setmana que el Roberto va 
poder sortir 5 hores de permís amb motiu del nou canvi de presó, i  te prevista una nova 
sortida  per  al  proper  17 de juny.  Sense documentació!  Això  demostra  la  voluntat  de  les 
autoritats  holandeses  de  facilitar  aquest  dret  al  nostre  company  al  mateix  temps  que 
evidencia la mala llet de les autoritats espanyoles que no perdonen que el Roberto no cedis 
al xantatge al que el varen sotmetre l’any 2005. Segons la gent d’aquí aquesta actitud de les 
autoritats holandeses obeeix a l’escrupulositat amb la que apliquen la llei en aquest país. La 
setmana passada vàrem fer-li una visita a la nova presó: ROBERTO B. CATRINO LOPEZ P.I. 
Westlinge Van Noortwijklaan 2 1701 BP Heerhugowaard The Netherlands Es una presó de 
regim semi-obert en la qual l'ambient es menys restrictiu que cap de les altres presons en les 
que el  Roberto ha esta abans. Aquí te la  possibilitat,  i  la obligació,  de realitzar  diverses 
activitats de tipus laboral i lúdic. Tot i això no deixa de ser una presó. Ara mateix el Roberto 
ha de compartir cel•la amb 4 persones mes lo qual suposa una incomoditat en quant a la 
intimitat a més d’un possible perill cap a la seva salut (malalt de l'VIH), en tant que es un 
ambient propici per a la transmissió de qualsevol mena d’afecció. El Roberto es troba en 
bones condicions físiques i el seu aspecte es molt saludable. Ha recuperat pes (ara pesa uns 
78 quilos), i  esta fort ja que fa molt esport.  La nostra visita el va posar molt content (i  a 
nosaltres també), i estava de molt bon humor lo qual representa un molt bon senyal per a 
tothom que el conegui. Ara mateix te bones expectatives pel que respecta a les autoritats 
holandeses, tot  i  que esta preocupat per aconseguir  el  seu passaport  i  per que a l'Estat 
Espanyol deixin de fer-li  la guitza.  Cal recordar que l'Estat Espanyol va demanar la seva 
extradicio, ara fa mes d’un any, la qual va ser denegada per l'Estat Holandés per l’escassa 
fonamentació de la mateixa. Tanmateix, les autoritats espanyoles sostenen que el Roberto 
encara  no  ha  acomplert  la  seva  condemna  (lo  qual  es  mes  que  discutible  jurídicament 
parlant), i es per això que nosaltres considerem que li estan fent la vida impossible. Escriu al: 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y comunicación C/Padilla 46 28080 - MADRID o, 
Pza. Provincia 1 28080 – MADRID En solidaritat amb el company Roberto. Preses al carrer, 
malaltes a l'hospital!  4  de Juny del  fotut  2007 Per  a  mes informacio:  -COORDINADORA 
CONTRA ABUSOS de PODER de BARCELONA Tots els dimarts de 22 a 24h al "CRUMA" 
C/de'n  Bot,  7,  baixos.  C.P.  08002  –  Barcelona  -ASAMBLEA DE APOYO A PRESXS DE 
BARCELONA Tots els dimecres a partir de les 19h al CSO RUINA AMALIA C/Reina Amalia 
11.  asambleadeapoyoapresxsbcn  (at)  yahoo.es  -ABC  AMSTERDAM 
http://squat.net/abcamsterdam   abcamsterdam (at) squat.net  

Indymedia barcelona 05/06/07

-->USURPA! 
-->Tel: 932844756 (Dimarts 12:30h a 16h) 
-->email:<usurpa@riseup.net> 
-->https://usurpa.squat.net

Manifest contra la brutalitat policial
Passa'l,  difon-lo,  signa'l.  >Envieu  la  vostra  signatura  (el  nom del  col·lectiu)  a  manifest123  (at) 
gmail.com.  Som molta gent qui estem sofrint les actuacions dels Mossos d'Esquadra. Les dades i 
les  imatges  d'aquestes  últimes  setmanes  així  ho  avalen.  Imatges  que  parlen  de  persones 
detingudes sent copejades i maltractades en la comissaria de Les Corts. D'un jove mort en les 
seves mans a Badalona. De persones arrestades “perquè els agents estaven nerviosos” enmig de 
protestes  pacífiques.  De  vetar  totalment  la  llibertat  de  manifestació  i  expressió  i  segrestar 
literalment tota una convocatòria en un cèntric carrer de la ciutat. De l'ús d'armes no reglamentàries 
i de la seva justificació amb arguments maniqueus i fal·laços. Imatges i veus que ens parlen no 
d'una realitat aïllada sinó de la punta de l'iceberg d'una forma d'actuar brutal contra la població civil, 
que  afecta  especialment  a  col·lectius  de  persones  com  immigrants,  treballadores  sexuals, 
moviments socials i en definitiva a tots aquells que “no caben” en la ciutat segons el criteri d'uns 
pocs.  Imatges  i  testimoniatges  que  ens  deixen  clar  qui  són  els  responsables,  i  que  intentar 
presentar-los com víctimes és una falta de respecte total a la veritat i a les persones que han sofert 
en les seves carns els maltractaments, les tortures, les pallisses i fins i tot que han trobat la mort en 
mans  d'alguns  dels  quals  el  6  de  Juny  es  volen  presentar  davant  la  societat  com  víctimes. 
Efectivament els Mossos d'Esquadra es manifesten aquest dimecres contra la criminalització que 
diuen patir. Les últimes actuacions que han portat a terme en actes públics i polítics així com el 
tracte otorgat a diverses persones detingudes -que per fi, s'ha fet públic- han provocat una sèrie de 
reaccions de la població que òbviament ha criticat que aquest cos policial està portant a terme 
actuacions en les quals fan ús de la brutalitat i  la violència.  Però sembla ser que, als ulls dels 
Mossos  d'Esquadra  i  altres  organismes  que  s'han  unit  a  la  seva  convocatòria  per  a  aquest 
dimecres no és lícit que la societat civil es manifesti en contra de qualsevol de les seves actuacions 
o que els mitjans de comunicació les facin públiques. Això ho volen presentar com “un linxament 
social  i  mediàtic”.  Doncs  aquesta  manifestació  seva  no  és  més  que  una  manifestació  per  a 
reclamar impunitat total i cap control en les seves actuacions . Per tot això i en honor a la veritat, us 
animem a: -Donar el vostre suport a aquest manifest signant-lo de forma individual o col·lectiva. 
-Redactar un petit escrit per a explicar com us afecta la brutalitat d'aquest o qualsevol altra força de 
seguretat en les vostres vides o col·lectius. -Participar en la concentració que realitzarem aquest 
Dimarts  dia  5  a  les  8  de  la  tarde  enfront  de  la  comissària  de  les  Corts.  -Participar  en  una 
concentració el dia 6 de Juny a les 6 de la tarda en la Rambla, enfront del Teatre Liceu. PROU 
BRUTALITAT POLICIAL

Gents del Poble 30/05/07 

Si vols informació sobre el G8 
Des de Ràdio Klara connectaran tots els dies d'11:30 a 12:30 amb Rostock per a donar cobertura 
de la contracimera. Cobertura Ràdio Klara Contracimera Rostock G8. Pots escoltar Ràdio Klara 
desde  el  104.4  FM en  València  i  voltants  o  desde  http://www.radioklara.org/emision.m3u Mira 
també: http://www.radioklara.org/emision.m3u
http://www.radioklara.org
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IIIa Mostra del llibre anarquiste a Barcelona, 25/06 a 1/07
Entre el 25 de juny i l’1 de juliol el barri de Sants de Barcelona acullirà la 3a Mostra del Llibre 
Anarquista. Diferents espais de l’àmbit llibertari i autònom oferiran un ampli ventall de presentacions 
de llibres, taules rodones, tallers i projeccions de documentals de temàtiques d’anàlisi i reflexió dels 
moviments socials antiautoritaris. La filosofia de la Mostra La idea d’organitzar la Mostra va sorgir 
ara fa 3 anys, quan persones i col•lectius de l’àmbit llibertari recullen l’experiència d’altres ciutats i 
decideixen portar a Barcelona la possibilitat de compartir diferents visions de l’anarquisme, creant 
coneixement  col•lectiu  a  partir  dels  llibres  i  textos  editats  des  d’un  plantejament  que  busca 
potenciar la complicitat entre les diferents corrents antiautoritàries. Les edicions anteriors es van 
realitzar al  Barri  Besós, amb la tenderolada de col•lectius com un dels actes centrals  i  amb la 
participació d’una quinzena d’associacions i editorials provinents tant de Catalunya, com de ciutats 
com València, Madrid o Bilbao, ciutats totes elles que compten amb un projecte germà. En opinió 
d’Agustin Acedo de Virus Editorial “el canvi d’ubicació de la Mostra te una doble motivació: d’una 
banda,  perquè  no vem aconseguir  que la  gent  del  Besós  participés,  més  enllà  de la  gent  de 
l’Ateneu; i de l’altra, per la voluntat de consolidar la Mostra amb la impliació de nous col•lectius i en 
un barri més cèntric, amb un teixit associatiu potencialment més receptiu i amb una amplia xarxa de 
locals i infraestructures”. L’edició d’enguany està sent organitzada per l’Ateneu Llibertari del Besós, 
Virus Editorial, La ciutat invisible, l’Espai Obert i l’Entropia Activa, així com per nombroses persones 
a títol individual i compta amb la col•laboració del CSA Can Vies, el sindicat ATECAT, l’Assemblea 
del Barri de Sants i el col•lectiu Negres Tempestes.

llibreanarquista.es.kz 04/06/07 

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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